
 

 ١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  رشاداإل طرق

  والحياة الفكر في

 



 

  2

 
  ترمجة كتاب

İrşad Ekseni 
 عن التركية

 

 
 

3 
لنشرللطباعة وادار النيل   

م٢٠١٠ -ه ١٤٣١ :امسةاخلالطبعة   
ISBN: 978-975-315-349-2 

DAR AL-NILE 
Emniyet Mah. Huzur Sok. No: 5 

34676 Üsküdar – İstanbul / Türkiye 

Tel: +90 216 3186011   Faks: +90 216 3185220 

 
فرع القاهرة/ مركز التوزيع   

القاهرة –مدينة نصر  –احلي السابع  –ش الربامكة  ٧: العنوان  
+٢٠٢٢٢٦٣١٥٥١: تليفون وفاكس  

+٢٠١٦٥٥٢٣٠٨٨: احملمول  
 مجهورية مصر العربية

 
www.daralnile.com 

 



 

 ٣ 

 
 
 

 اإلرشاد طرق
  والحياة الفكر في

  
  

 
 
  

  تأليف
  
 
 
  
  

  ترمجة
  الصاحلي قاسم حسانإ

 

 



 

  ٤

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  يِمِح الرَّمِنْح الرَّ اِهللاسِمِب

  
 
 



 

 ٥ 

  
  

 
 
  ..!ومتهيد تقدمي

 ..تتكلم فال مهّاً، والذهن عذاباً، والروح شوقاً، القلب حيترق ال عندما
  .إليك يصغي أحداً جتد فلن وإالّ

 الوجود، وروح الكون، قلب هي دعوتك بأنّ الشعور ميُألك ال وعندما
 ملواجهة الشجاعة تواتيك فكيف له، وأماٍن أمٍن وصمَّام العامل، ميزان وأهنا
  !كله؟ العامل

 هي قدرات لتحدي يدفعك عارم بطويل ِعرٌق دمك يف يلتهب ال وعندما
 إذن فكيف إمكاناتك، من مأعظ هي وإمكانات قدراتك، من أعظم

  !األعاجيب؟ وتصنع املتحديات ستخرق
 عظيم خطر من به حييق مما اإلميان إنقاذ يف مبسؤوليتك تشعر ال وعندما

  !ليسمعك؟ أذنيه يفتح أن العامل هذا من إذن تريد فكيف كله، العامل يف
 بأولئك والرمحة الشفقة من بألطاف ُمحّمالً كالمك يصدر ال وعندما

 ال ثرثرة كونه عن يزيد ال معهم كالمك فإن ومعنوياً، روحياً ومنياجملذ
  .أحد يف أثراً يترك

 أجنحتها وبرفيف كـأنفاس متازج املالئكة بأنفاس حتسُّ ال وعندما
 الصدق رائحة تُشمَّ فلن لسانك به ينطق ما على شاهدةً وجهك يالطف
  .وعقوهلم اآلخرين قلوب لكالمك تتفّتح ال دونه من الذي
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 توجهات وفهم اإلدراك، لزيادة الدعوة مسؤوليات تدفعك ال وعندما
 يفهمك أن خالهلا من ميكن اليت اللغة واكتشاف والفكرية، الروحية العامل
 ويؤخرون ينفعون وال يضرون الدعاة من والعابثون جاد، غري عابث فأنت
  .يقدمون وال

 وخيبو القلب، حرارة درجة وتنخفض بالفتور، الروح تصاب وعندما
 أبلغ هنا الصمت ألن تصمت، أن فعليك روحياً، متوعك فأنت الفكر، أواُر
  .تقوله ميت كالم كل من

 فكيف نفسك خارج بعيداً وتعذبك تضايقك اليت نفسك تطرح مل وإنْ
  !فعلك؟ ويتقدس كالمك يطهر

 كالمك يكون فكيف كيانك مساء يف بالنصر اليقني مشس تشرق مل وإنْ
  !؟قوياً وصوتك دافئاً

 نفوس بيوت ترتب أن تستطيع فكيف أوالً نفسك بيَت ترّتب مل وإنْ
  !اآلخرين؟
  !اآلخرين؟ نفوس لجتّم أن تستطيع فكيف مجيلةً نفسك تكن مل وإنْ
 .القيم الكتاب هذا من تخالصهاـاس ميكن عاّمة مالمح بعض هذه
 يف اهللا أمّد- كولن اهللا فتح الفاضل األستاذ الكبري الداعية الكتاب فمؤلف
 ووقائع وأحداث وجتارب معاناة تعاىل اهللا إىل الدعوة جماالت يف له -عمره
 مبتكرات الشأن هذا يف هـول مكان، كل يف الدعاة منها يفيد أن ميكن

 واملعنوي املادي املستويني على عظيم إمياٍين صرح بناء يف أسهمت وإبداعات
 عن فضالً .وجنوباً ومشاالً وغرباً شرقاً احلديثة اتركي خارطة تغطي تكاد

  .تركية خارج أخرى أقطار يف مثلها إجنازات
 وحدها، الكاتب قلم انطالقات نتابع أالّ الكتاب هذا نقرأ وحنن وعلينا

 إىل ويشري يومئ فالقلم روحه، انطالقات نتابع أن ذلك جانب إىل علينا بل
   .عنها التعبري عن قاصر أنه إالّ االنطالقات هذه



 

 ٧ 

 اإلمياين الصرح هذا عنها، ويفصح روحه انطالقات عن يترجم ما وخري
 السماء، تالمس تكاد اليت وبقمته األرض، يف الراسختني بقدميه العظيم
 يف جيتمعان عندما اإلرادة وقوة الروح عظمة ندرك أن نستطيع وعندها
  .يفعال أن هلما ميكن ماذا الداعية

 ليس هو إذْ وعه،ن يف فريد كتاب -عنه قلناه الذي هذا بعد-  والكتاب
 آخر، عنواناً عليه نطلق أن ميكن بل نفسه املوضوع يف كتب من قرأنا كما
 إىل باإلضافة الدعوة، أجل من )واألمل املعاناة فقه( يف ابـكت إنه :فنقول
 إمياين نازع من به تطفح وما لإلنسان قة العمي اجلّوانّية تضيء قدحةً كونه
 املدركة، الفطرة هلذه حتريكية عملية يكون كله يكاد والكتاب عميق، فطري
 ضّد -الكتاب أي- أنه كما ومقاصدها، أهدافها عن والتعبري رؤاها، وترمجة

 إرساء إىل يهدف وهو .الدعوات منها تعاين اليت والفكرية الروحية الفوضوية
 إىل والتفَلّت الداعية بني حتول )الدعوي العمل( يف منظمة أساسية قواعد
 بقواها الدعوات حتتفظ وبذلك منضبطة، وغري ملتزمة غري أخرى جماالت
  .طائل وال فائدة غري يف والتبّدد اإلنفالت من ومتنعها

 مجايلٌّ فينٌّ عملٌ أنفاسها ونستنشق حنياها اليت احلياة أن كما :يرى واألستاذ
 حتيا اةـحي "الدعوة" تكون أن ينبغي فكذلك العظيم، اخلالّق أبدعه خالّق،
 حياهتم، من يعطوهنا ما قَْدِر وعلى أرواحهم، بداينمية وتتحرك اةالدع بأنفاس

 توجههم قدر وعلى وتتسع، وتكرب تنمو وعقوهلم أرواحهم من فيها وينفخون
 ببابه، بذلٍة والوقوف إليه، والتضرع رمحته، من تمدادـواالس تعاىل اهللا إىل

 وأدباً كلََّها، اًوُخلُق كلََّها، ذوقاً تصبح حىت وجتمل وتطهر دعوهتم تتقّدس
   .الدعوات بصمات بني أحد خيطئها ال ةًبصم ُتهاَبْصم وتظلُّ كُلَّها،

 طاقة -الكتاب هذا يف عنه يكشف كما- اهللا فتح األستاذ عند واإلميان
 يف فهي اجلوانب، مجيع ويف اجلهات، مجيع على تتحرك أن ينبغي حركية
 فإهنا الروحية، اإلدراكات من عالية مساوات إىل اإلنسان ترفع الذي الوقت
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 احلياة لتبعث وشرايينها مفاصلها إىل وتتسلَّلُ األرَض جتوب نفسه الوقت يف
 كونية كوكبية عظمة اإلميان فعظمة .املتجمد ودمها الثقيلة، روحها يف

 من آخر كوينِّ كأي وماتت، انطفأت احلركة عن وقفت إذا متحركة،
  .حركته يف تهحيا خالقه جعل الذي العامل هذا كونيات

 )اهللا فتح( األستاذ شخصية من تنبعثان اللَّتان اإلرادة وقوة الروح وعظمة
 .الليل ظلمة من بقايا يف الفجر شعاعات تتدفق كما طلبته حنو منه تتدفقان

 دراية باعث فيهم فهو حياته، هم ويقامسونه حياهتم، طلبته يقاسم فهو
 أو تكلّم إذا ضمريهم هو شفاق،وإ وُحنوٍّ وتأمل نظر باعث فيه وهم ويقظة،
 دموع وهم أحزاهنم دموع وهو صمتوا، أو تكلموا إذا ضمريه وهم صمت،
 وإهنم وأسًى، حزناً فاض إذا قلبه وهم شجًى، ترنََّم إذا قلبهم وهو أحزانه،
 شيٌء، أمامها يقف ال اليت الكاسحة القوة من عاملاً أستاذهم أحزان يف لريون
 فادحات تثقلها وال شيء ُدهاويؤ ال إمياٍن قوة من ملاًعا أحزاهنم يف يرى وهو

 على الشّر وإرادة إليهم، الوصول دون مشلولةٌ الدهر ميني وأن اخلطوب،
  .ستتكّسُر أصالهبم صالبة

 أبعاضه أن إالَّ بعضه هلم تكشَّف إن خفياً إهلياً اًِسّر فيه يرون وهم
 فإنـهم ذال حينها، نيوحي زماهنا يأيتـس ورمبا بعد، تتكّشْف مل األخرى
 بكل فؤاده، عنه وينفجر فكره، عنه وينبثق ضمريه، وحُي به ينفث ما يتلقون
  .والوالء والتقدير االحترام

 يف واحدةً حلظةً يترددوا لن فإنـهم احلق طينة من قبضة يرونه وألنَّهم
 يف ووجودهم حياهتم كّرسوا الذي اإلميان أجل من والقفار البحار خوض
 متحركة وحلظة أبدين، بني حملة إالَّ أستاذهم يعلمهم كما احلياة ماف .خدمته
 َتُمسَّ أن دون اإلميان يتجاوزها أن أسهلَ ما اآليت أبد عن املاضي أبد تفصل
  .األعماق يف اجلوهريَّ هدوءُه

* * *  
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 يناجي النَّاي كروح روٌح هنا إنَّه يناجي، ما َبقْدر ُيَعلُِّم ال هنا واألستاذ
 ستة يف اإلسالم آالم إن األرواح، يف ونواحه أنينه ويسكب القلوب، حبَّات
 ولبس حزنـها فذاق روحه، يف كُلُّها جتمََّعْت قد املاضية القرون من

 يأٍْس، أسى ليس الشجَو وهذا األسى، هذا ولكنَّ مبرارتـها، وغُصَّ شجاها،
 من هالة يف وحزنٌ الضياء، من ذَْوٍب يف أسًى هو إمنا قُُنوٍط، شجَو وال

 واألبعد األعمق ويف واألبعد، األعمق لريى النظر قّوة يعّمُق حزنٌ إنه األمل،
  .الفرج ويأيت األمل، يكمن
 رسولنا على والسالم والصالة ،العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا خرآو
  .األمني

  
  الدباغ إبراهيم أديب
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 مقدمة
 الضعف، أنواع من فيه امب السافلني فلـأس إىل ىيترّد كائن اإلنسان
 تقييمه لدى تربوّي فكر فكل .اهـومزاي بفضائله املالئكة على ويتسامى
 وأنواع اـاملزاي هذه االعتبار بنظر يأخذ مل ما وقاصراً ناقصاً يبقى لإلنسان
 .معا الضعف

 ضعفه جوانب يتناول يتجزأ؛ ال واحداً كالً اإلنسان إىل ينظر واإلسالم
 احلث بأسلوب ومزاياه فضائله جوانب ويعامل زجروال الترهيب لوبـبأس

 والرمحة ار،ـوالن واجلنة اء،ـوالرج اخلوف مباحث نرى وهلذا .واحلض
 األحاديث ويف الكرمي القرآن يف متوازنة وبصورة متعاقبة ردـت والغضب
 مشلول يائساً أصبح الذي ذلك ليس اإلسالم يف اإلنسان فأمنوذج .الشريفة
 شدة من تفرعن و طغى الذي ذاك وال اخلوف، شدة من له حراك ال القوى
 .والرجاء األمل

 ينفُذ فبينما والقوانني، باألحكام إالّ تدوم وال تتحقق ال الدينية واحلياة
 األحكام بعض رقابة حتت يؤخذ املعنوية، حياته بتقوية املعىن عامل يف اإلنسان
 عن والتنكب لزللا من وصيانته استقامته إلدامة أخرى، جهة من اجلزائية
 مكّدراً يبدو قد اجلزائية األحكام هذه أوامر ظاهر أن بيد .السوي الصراط
 يف ستظهر إليها، تؤول واليت عليها املترتبة النتائج إىل ُينظر عندما أنه إالّ ممّضاً،
 والترهيب الترغيب كأحكام اإلنسان لصاحل هي األحكام تلك أن األقل

 .قمطريراً بدا الذي الوجه ذلك حتت جلنةكحورا مليح صبوح وجه وسيشرق
 مل واليت .واحدة جهة من اإلنسان تناولت اليت األنظمة مجيع أفلست لقد
 من حمرومة األنظمة هذه ألن ذلك ؛حنوه السري حتث إفالسها بعُد تعلن
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 هي احلرمان هلذا احملتومة فالنتيجة .وفقها متوازنة حياة ومن والواقعية احلقيقة
 .هنيارواال اإلفالس
 إىل ننظر أن لإلنسان تقييمنا لدى مضطرون اجلهة هذه من إذن فنحن
 .القرآن أخالق هي تلك اإلهلية، األخالق نظر زاوية من اإلسالمية األحكام
 األخالق بأمسى التخلق قـطري الناس إراءة تكون أن ينبغي األساس وغايتنا
 هبذه التخلق كماله اناإلنس بلوغ غاية أليست . العاملني سيد هبا ختلق اليت

 السامية؟ األخالق
 ولعل .أساسيتني جمموعتني يف مقّدماً ضّمها ميكن اإلسالمية األحكام إن
  ".وآفاقية أنفسية" أحكام هو عليها نطلقه أن ميكن تعبري أقصر

 عامله وإعمار روحه بناء لدى فعله اإلنسان على جيب ما :األوىل ففي
  .الداخلي
 .اخلارج حنو العمل عليه جيب ما :األخرى ويف
 حدود يف هـب اخلاصة املعنوية حياته ُيمضي أن أوالً ردـف كل على إن
 ذهـه الفرد بإكساب تتميز اإلميان أركان مجيع إن حيث تقامة،ـاالس
 باهللا مؤمن فرد كل يف معني مبستوى و فعالً موجودة وهي .تقامةـاالس

 ينبغي االستقامة هذه ولكن .وبالقدر اآلخر وباليوم ورسله وكتبه ومالئكته
 َملَكة تصبح كي "الصاحلة األعمال" عليها نطلق اليت بالعبادات تعّزز أن

 هذه من اخلاص نطاقه يف عليه جيب ما الفرد فيحقق .للفرد مالزماً وطبعاً
 فضالً وحج، وزكاة وصيام صالة من املفروضة بالعبادات اإلسالمية األحكام

 أن بد وال ".النوافل"بـ الداخلي عامله ينيوتز الروحية حياته تعضيد عن
 تتعدى بل الفرد، ُيؤّديه أن جيب ما تنحصريف ال األحكام هذه أن هنا نذكّر
 هذه من طرف يف اجلنة أن مبعىن .أيضاً أعمال من به القيام عدم جيب ما إىل

 يف تظهر األحكام إن أخرى بعبارة أو جهنم، اآلخر طرفها ويف األحكام
 .بعينه التوازن هو وهذا .العقاب اآلخر طرفها ويف ثوابال منها طرف
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 فاخلالق .البشري والواقع احلقائق زاوية من املسألة نتناول أن وعلينا
 أمناط جانب إىل النقائص من أنواع من مركباً اً،بشر خلقنا وتعاىل سبحانه

 ما مبقدار أخرى خملوقات يف توجد ال اخلاصية هذه أن علماً .الفضائل من
 وال هلا، املرسومة احلدود جتاوز تستطيع ال فاحليوانات .اإلنسان، يف جدتو

 اإلنسان عن متخلف اجلن و .جزئية إرادة بأية متتعها لعدم عليها مسؤولية
 مع مندمج الشياطني تركيب أن ومعلوم االستعدادات، حيث من كثرياً

 الئكةامل أما .وحده للشر إالّ تعمل ال ياطنيالش غدت حد إىل السيئات
 التكامل طريق أن لبيان "حمدودة" كلمة واستعملنا أيضاً، حمدودة فاستعداداهتا

 بالعصيان القيام من مصونون املالئكة وبينما .باإلنسان قياساً أمامهم مسدود
 وفق على خلق فقد اإلنسان أما .بالطاعة القيام من حمرومة الشياطني جند

 ألن مرشح هو فكما .املقدار بنفس والسيئات للحسنات قابلة استعدادات
 .سافليها أسفل إىل يتردى أن ميكن املخلوقات عليي أعلى إىل يترقى
 مبا تامة إزالة السيئات إلزالة دائب وحث مستدمية فعالية يف اإلسالم إن
 هو البعوض من للوقاية الدائم األسلم فالطريق .وأوامر أحكام من به جاء

 عن والعجز ضخم ثعبان من شكيالت من جدوى وال .املستنقعات جتفيف
 تناول أن ونعتقد .صغري وهو ميسوراً عليه القضاء كان أن بعد إزالته حماولة

 وسيلة يكون اإلسالمية، لألحكام تدقيقنا لدى الزاوية، هذه من املوضوع
  .أكثر بشمولية املسائل لدرك
 ة،اإلسالمي األحكام يف والغاية اهلدف حتقق اليت واألصول الطرق من نوإ
 والثواب املنكر عن النهى مع باملعروف واألمر الترغيب مع الترهيب كون
 املؤدية والعوامل السيئات جتاه بالعقاب فاألخذ .والعقاب اجلزاء جنب احلق
 .كلياً السيئات جذور لقلع حماولة -املستنقعات جتفيف أي- إليها

 عروفبامل األمر اولـنتن أن أيديكم بني الذي ابـالكت هذا يف حناول
 أن األمر يف واملهم .املتنوعة زواياه ومن املختلفة جبوانبه املنكر عن والنهى



 

  ١٤

 عن والنهى باملعروف األمر أن الدراسة يف وقاعدتنا البحث يف انطالقنا جنعل
 احلقيقة هبذه ونقّوم دائماً أعيننا نصب نضعهو اإلسالم أحكام أحد املنكر
 صولأل فهمنا يف وكثرية جديدة أبعاداً التقييم هذا من نغنم أن نأمل .املسائل
  .اإلسالم يف والتبليغ اإلرشاد
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 وجودنا غاية التبليغ -١
 خلق من الغاية إىل يؤدى طريق "املنكر عن والنهى باملعروف األمر" إن
 السامية املهمة هذه ألجل الكون قصر وتعاىل سبحانه اهللا فتح فقد .الوجود
 املنيف القصر ذلك يف اخلالفة منـزلة اإلنسان وبوأ اجلليلة، والوظيفة
 لأو هو  آدم دنافسّي .السبب هلذا النبوة سلسلة وأُسست .ألجلها
 أمامهم وجدوا حىت أعينهم أبناؤه فتح نإ ما األرض، على نيب وأول إنسان
 بدءاً البشرية تشكلت وهكذا ..املنكر عن وينهى باملعروف يأمر نبياً أباهم
 الذي العظيم النيب ذلك الكونني سيد النبوة شجرة أمثرت النتيجة ويف .بالنبوة
 هي بعثته غاية أن ريب وال . ألجله األفالك وُخلقت األوىل، بذرهتا هو

 األمر إالّ واإلرشاد تبليغال روح وما .واإلرشاد اهللا إىل والدعوة التبليغ
 الغاية، هذه ألجل إالّ وجد ما الوجود أن مبعىن .املنكر عن والنهي باملعروف

 .األعمال أجلّ هو الوجود خلق سبب هو عمال أن جرم وال

 إىل وأوان آن كل نظره يسدد أباهم أن  آدم أبناء وجد فقد نعم،
 األوامر، هذه أمام عاًخاش ويرضخ هناك من األوامر ويستلم العلوي، العامل
 "األب النيب"هلم غدا حىت .اُألخرى العوامل تلك من اخلشية تغادره ال بل

 أول هو آدم فسيدنا السبيل، سواء إىل يدلّهم مسائهم يف القطيب كالنجم
 فليس غرو وال ".املنكر عن والنهى باملعروف األمر" مهمة أدى ونيب إنسان
  آدم سيدنا عقب تتابع بل سّد،ي مث فقط واحدة ملرة يفتح بدرب هو

 إىل مستمرة البشرية حاجة كانت إذ نفسه، الدرب يسلكون عظام أنبياء
 وتنتهي وتشحب تضعف فإهنا اإلنسان يف بلغت مهما الفضائل ألن .األنبياء
 طال عهود إىل الكرمي القرآن أشار وقد .احلوادث وطأة وحتت الزمن مبرور
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 وعندها .القلوب لقسوة يلةـوس تفأصبح جتدد دون من األمد عليها
 اإلنسانية فتفقد دام،ـاألق زلـوت األبصار وتزيغ البشر عيون تنخسف
 البشرية بأوضاع احمليط لعلمه تترى األنبياء الكرمي املوىل بعث لذا .استقامتها
 عن والنهى باملعروف األمر مهمة نيب كل فتوىل .غضبه على رمحته ولسبق
 .زمانه ظروف حسب املنكر

 دائماً أوالده وأوصى الصورة هذه على حياته  آدم سيدنا أمضى
 فترة إىل وإرشاده صوته صدى واستمر .املنكرات واجتناب الصاحلات بأداء
 اهللا ألقى قوهتا وفقدت الصوت ذلك نربات خفتت إذا حىت الزمن، من

 .اجملتبني  آدم سيدنا أبناء أحد عاتق على النبوة مهمة وتعاىل سبحانه
 أفَلَت وكلما .وأمته وجه أكمل على اجلليلة املهمة تلك أّدى قد كلٌ اوهكذ
 .البشرية مساء أظلمت أن بعد آخر نيب مشس أشرقت األنبياء من نيب مشُس
 بالنور املظلمة السماء تلك مألوا قد أيضاً العظام األولياء أن من الرغم وعلى

 .النبوة مشس نور من ينتظر ما بسطوع ليس نورهم أن إالّ املتأللئة كالنجوم

 أذن يف دّوى وعندها ، نوح سيدنا عهد إىل هكذا العصور ومرت
 القرآن عنه عّبر كما العزم أويل من عظيم بنيب يليق الذي اجلاّد صوته البشرية
 ﴾َتْعلَُمونَ الَ َما اِهللا ِمَن َوأَْعلَُم لَكُْم َوأَنَصُح َربِّي ِرَساالَِت أَُبلُِّغكُْم﴿ الكرمي

 .)٦٢:رافاألع(
 هذه وستكون ،سفينيت ويركب ويطيعين يل يستجيب َمن سينجو :يعين
 املتالطمة األمواج عباب متخر اليت فالسفينة ؛معاً وباطنة ةظاهر جناة النجاة

 الدنيوية احلياة أمواج يف الغرق من وتنجون أجسادكم، تنجي كاجلبال
 وأصغيتم يب وبكمقل ارتبطت إن السالمة ساحل وتبلغون الرهيبة، واألخروية

 .وباطناً ظاهراً ومعىن مادة وتضمحلون ستنتهون وإالّ .كالمي إىل
 يف حياته من نةـس ألف من يقرب ما  نوح يدناـس أمضى هكذا
 رددف . هوداً سيدنا بعده سبحانه اهللا بعث مث .األسلوب هبذا الدعوة
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 ودعا .)٦٨:األعراف(﴾أَِمٌني ٌحَناِص لَكُْم َوأََنا َربِّي ِرَساالِت أَُبلُِّغكُْم﴿ :أيضاً
 ألجلها ُخلق اليت الغاية تلك .خلقهم غاية يوافق مبا القيام إىل البشرية
 أي املهمة، هبذه اإلنسان هذا لتذكري السالم عليهم األنبياء فتعاقبت .اإلنسان
 سيدنا بعد أُرسل وقد .وجدانه يف به آمن مبا ويستشعر به ويؤمن رّبه ليعرف
 .نفسه السبيل وسلكوا نفسها املهمة أّدوا عظام أنبياء  هود

 البشرية تدنت السابق النيب أنفاس أثر األذهان من ُمسحت كلما وهكذا
 أرض إىل احلياة تلك حتولت حىت املعنوية، حياهتا يف عنيفة هزات وتعاقبت
 العامل ذلك من القادم االنشراح نسائم متاماً فانتهت .فيها حياة ال جرداء

 .مذر شذر وتفرقت البشرية دهورتوت السامي،
 سيدنا اُرسل عندما الدامس الظالم من الوضع هذا تعيش البشرية كانت
 عن والنهى باملعروف األمر" بأنفاس الناس صفوف فاقتحم ، إبراهيم
 الناس من ثلة فيه يرى موضع كل إىل وهرع احلياة، على الباعثة "املنكر

 بلغوا واتبعوه مسعهم أعاروه فالذين .قةواحلقي احلق وبلّغهم اهللا إىل ودعاهم
 .الذرى تلك يف وجتولوا جمدداً اإلنسانية كماالت شواهق

 الذرى تغادر أخرى كرة البشرية أخذت الزمن من فترة بعد ولكن 
 املادية فكرة األذهان فتصدرت سابقاً، عليه كانت ما إىل تدرجيياً وتتردى
 املصيبة فهذه املاديات، يف ضالتها عن تبحث البشرية أخذت حىت اجلاسية

 أدرى حنن بل احلاضر، عصرنا حىت امتدت البشرية صدر على جثمت اليت
 .الوخيمة وعواقبها بويالهتا
 النيل دلتا يف املادي، اجلو هذا مثل يف ظهر  موسى سيدنا فهذا
 كإخوانه وهو .قسوة أشد أو كاحلجارة فهي قلوهبم قست قوم ويف مبصر،

 هذه فتحمل .املنكر عن والنهي باملعروف باألمر مأمور ياءاألنب من السابقني
 حد إىل فوفّق .أخرى مرة الذرى إىل هبم لريقى قومه بيد وأخذ الصعبة املهمة

 وهداهم قيادهم يسلس ال قوماً خاطب أنه من الرغم على إذ مسعاه، يف ما
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 باألمر الدائب سعيه وحصيلة املباركة دعوته مثار من كثرياً شاهد فقد
 .احلياة قيد على زال ما وهو املنكر عن والنهي باملعروف
 العالية الشواهق إىل هبا والصعود اإلنسانية بيد األخذ أن فيه شك ال ومما
 اُستشهد فلقد ؛امليسور السهل باألمر ليس كاملة إنسانيتها تدرك هالَوجْع
 رمبنشا نصفني إىل ُشّق  زكريا نإ حىت .السبيل هذا يف كثريون بياءأن
 الصليب وما السبيل، هذا يف استشهد  حيىي سيدنا نوإ حديد، من

 .الغرض هلذا إال  عيسى لسيدنا نصب الذي
 الرسول هلا ضرََّعَت اليت واملشاق فاملصاعب هذا كل من الرغم وعلى
 إالّ واملشاق األذى من شيء يبق مل إذ كلها، منها أدهى هي  الكرمي
 ما قومِك من لقيُت لقد" :عنها اهللا رضي عائشة لسيدتنا قال حىت وعاناها

 خذوا .حمزون رسول من صادر منكسر قلب أنني الكالم هذا يف )١(."قيُتل
 ، آدم سيدنا حىت واملرسلني األنبياء مجيع إىل لوهوأوِص الكالم هذا
 من نيب لكل منكسر قلب أنني أنه ستجدون الكالم، هذا عوقْ خياالً بواوراِق

 ما منكم لقيت لقد" :هلم ويقول أبناءه جيمع آدم سيدنا نرى وكأننا .األنبياء
 الباقون األنبياء وهكذا ،نفسه الكالم يقوالن وهود نوح دناوسي "لقيت

 .ألقوامهم نفسه االنكسار يرددون
 على وأخذوها الوظيفة هذه تعّهدوا الذين السعداء كالم ُعصر ما وإذا
 :منه يتقطر نفسه اراإلنكس جند ، اهللا رسول عهد بعد من عاتقهم

 …الدنيا لذائذ من شيئا سنة ومثانني نيفا البالغ عمري طوال أذق مل"
 الوطن سجون أو األسر، وزنـزانات احلرب، ميادين يف حيايت قضيت
 معاملة عوملت أجترعه؛ مل واملصاعب اآلالم من نفص يبق مل .البالد وحماكم
 البالد أرجاء يف ّربتوغُ يُتِفوُن العرفية، العسكرية احملاكم يف اجملرمني

 ،.البالد زنـزانات يف هوراًـش الناس خمالطة من وُحرمت كاملشردين،
                                                 

 .١١١؛ مسلم، اجلهاد والسري ٧البخاري، بدء اخللق  )١(
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 رجحت أوقات علّي ومرت متنوعة، إلهانات وتعرضت مراراً، وُسممت
 كان فرمبا نفسي، قتل من مينعين ديين أن ولوال .مرة ألف احلياة على املوت
 )١(".التراب حتت تراباً اآلن سعيد

 ولعله .انكسار من القلب يكّنه عما تعبري إالّ هي ما الكلمات فهذه
 قدٌر إذن احلالة فهذه .قلوهبم املنكسرة العظماء مجيع عن أفاد قد هذا بكالمه
 .املنكر عن والنهى باملعروف األمر مبهمة يقوم من كل على مكتوٌب

 أردت فيها املشتركني قدر وجاللة األمر هذا أمهية استشعار وألجل
 آدم سيدنا بني والسيما املواصلة خط لتنسجوا تفكركم مكوك يكحتر

 أستشعر فأكاد املسألة، قدسية من نابعة انفعايل وشدة . الرسول وسيدنا
 .واحلقيقة احلق رجال امليامني، أولئك أذكار شدو خيااليت يف وأمسع
 املنكر، عن والنهي باملعروف األمر سبيل يف املرء خيطوها خطوة كل إن

 األنبياء وظيفة أساساً هي اجلليلة الوظيفة هذه ألن النبوة؛ وراثة ثواب بهكسُت
 هذه عبء حتت دخل قدف خطوة فيها خيطو إنسان فأّيما .السالم عليهم
 أي.وكرماً منه فضالً الوظيفة هذه الكرمي املوىل له ووهبأ ،النبيلة املهمة
 .ودرجته نيته حسب الوظيفة هذه ثواب يغنم
 الوظيفة هذه كانت ملا أنه :هو آخر، أمر إىل هنا ةارـاإلش رجتدو
 هبا اهللا أمر اليت االستقامة على مجيعاً وهم السالم عليهم األنبياء وظيفة

 "املنكر عن والنهي باملعروف األمر" الوظيفة هبذه ينهضون فالذين سبحانه،
 .األقل يف الوظيفة هلذه أداؤهم حيث من االستقامة على كذلك هم

 أي- عاتقه ىعل امللقاة الوظيفة هذه يويف أن املؤمن على أن :واخلالصة
 ،به اإلميان على وبقائه اجلليل ربال لدى مؤمناً لقبوله ضماناً حقها - التبليغ
 وال وجودهم اجلماعات وكذا األفراد يثبت فال .بينهما القريبة للعالقة وذلك
 .حقها الوظيفة هذه بإيفاء إالّ يدميوه أن ميكن

                                                 
 .٤٥٧سرية ذاتية لبديع الزمان سعيد النورسي، ص  )١(
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 يف واحلقيقة احلق متثل :هو حقاً مؤمناً بقائه وشرط املؤمن دوجو سر إن
 ذات غري احلياة وعّد الظلم، أمام األخرس كالشيطان السكوت وعدم حياته،
 الكرام، الصحابة مفاهيم دائرة يف دوماً والبقاء باملوت، واالستهانة أمهية

 دون مرت اليت األيام أضيع فما .احلياة غاية السامية الوظيفة هذه واعتبار
 سبحانه اهللا كنف إىل يلوذ أن مؤمن كل على فينبغي .األمور هذه معايشة
 .هبا ينهض ال جمتمع من به ويستعيذ
 إىل -سبيلها يف ويضحي هبا يؤمن اليت- أفكاره رمجةت إمكانية املرء وجيد
 يف يبقى ال إميان من حيمله ما أن عن فضالً الوظيفة، هذه أدائه أثناء يف احلياة،

 .شاًيمع يكن مل ما ُيفهم فال وحياة، معايشة هو حقيقة اإلسالم إذ .اغفر
 فعاليات مجيع ينسج شيء، لكل مركزاً والدعوة اإلميان جعل الذي واإلنسان
 على جيب اليت اخلمسة األسس من أساس أول إن إذ.املركز هذا حول حياته
 وشرفه رضهع على حيافظ شك بال فهو )١(.الدين هو عليها حيافظ أن املؤمن
 عالمة وهو .أوالً دينه على حيافظ أن عليه ولكن وعقله، ،ونسله ،وحياته ،وماله
 باهللا الفرد ارتباط مدى عن يعّبر موقف أجلى بل .أمهية من لدينه يوليه ما على

 ُينسى أالّ جيب ومما .دينه على احلفاظ على وغرية جهد من يبذله ما هو سبحانه
 ولعل .األخرى األربعة األسس على أيضاً حيافظ ال دينه على حيافظ ال الذي أن

 .الدرس هذا هو عربة وأغزره إياه التاريخ يعلّمنا درس أصوب
 القصد مبقتضى فالعيش .ونعّرفه لنعرفه وتعاىل سبحانه اهللا خلقنا لقد
 نعاقب وخبالفه .آخرتنا يعّمر كما دنيانا يعّمر  الذيخلقتنا رـس هو اإلهلي
 الدنيوية حياتنا ضمان هو الذي اإلهلي املقصد هذا لأج من تأديب بصفعة

 والفساد الفنت ِشباك إىل وُندفع كمجتمع ونعاقب كأمة نعاقب واألخروية،
 هذه يؤدى ال عندما واملصائب الباليا إىل اجملتمع يتعرض أي .باهللا والعياذ
 يوم ذات  الكرمي الرسول عنها عرب وقد التبليغ، وظيفة اجلليلة، الوظيفة

                                                 
 . العقل، النسل، املال، النفسالدين،: األسس اخلمسة هي )١(
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 اليوم هذا ويف صاغية، آذان وكلهم إليه يستمعون حوله كاهلالة والصحابة
 يف واهلالك التهديد عبارات من شيء النـزيه الطاهر اللسان ذلك من صدر
 :قال هريرة أيب عن :الدنيا أىب وابن يعلى أبو يرويه الذي الشريف حديثه
 سقوف نساؤكم طغى إذا الناس أيها بكم كيف" : اهللا ولـرس قال

 بكم كيف منه، وأشد نعم :قال لكائن؟ هذا إن اهللا رسول يا :قالوا فتيانكم؟
 هذا إن اهللا رسول يا :قالوا املنكر؟ عن والنهي باملعروف األمر تركتم إذا

 واملعروف معروفا املنكر رأيتم إذا بكم كيف منه، دـوأش نعم :قال لكائن؟
 )١(."منكرا؟

 عقوهلم كانت ماف الكالم، هذا أمام وحاروا الكرام الصحابة اندهش
 جمتمع يف تقع ال الفنت هذه مثل أن يؤمنون كانوا ألهنم كهذا؛ أمراً تتحمل
 هذا إن اهللا ولـرس يا" :قالوا و:استفسروا وهلذا .واحد مؤمن فيه طاملا

 ."لكائن؟
 الـق وعندما .نفسه الوقت يف وحرية استفساراً هذا يقولون فهم
 وزاغت غريب جو خّيم ،"منه وأشد دهبي نفسي والذي" : الرسول
 "اهللا؟ رسول يا منه أشد ما" :أشد حرية يف أخرى مرة فاستفسروا األبصار،

 هذا ولنأخذ "منكرا؟ واملعروف معروفا املنكر رأيتم إذا بكم كيف" :قال
 .هذا اـيومن إىل يشري ذيـال الشريف احلديث هذا من اجلزء

 شيء كل بل والقيم، نـملوازيا أن إىل يشري الشريف احلديث إن نعم،
 وتشيع منكراً، واملعروف معروفاً املنكر فيصبح عقب، على رأساً سينقلب
 وُيستهان والقرآن، باإلميان وُيستخف واإلرهاب، الفوضى وتعم الفاحشة،
 اليت احلقائق وتعّد بالقوانني، املنكرات من عدد على الدولة وحتافظ باملؤمنني،

 هذا وإنسان .واملقاييس لقيمل قلب وـه وهذا .ةورجعي ختلفاً دينال ختص
 .أخرى مدة سيعيشها أنه وأظن مضاعفة أضعافاً الفنت هذه عاش قد العصر

                                                 
 .٢٨١-٧/٢٨٠ثمي، للهي؛ جممع الزوائد ١١/٣٠٤يعلى أليب املسند  )١(



 

  ٢٤

 .التبليغ وظيفة تؤدَّ مل ما والكرامة العزة حمل يحالنـس واهلوان فالذل
 واملصري الوخيمة العاقبة حتّمل من بد فال الفطرة قوانني انُتهكت ما فإذا
 يترقبون ال السليمة العقول وذوو .القدم منذ املنوال هذا على واألمر .احملتوم
 مرة ذلك وجداهنم استصعب الذين الكرام الصحابة استفسر وهلذا .هذا غري

 املعروف؟ وينكر باملنكر أيؤمر أي "لكائن؟ هذا إن اهللا رسول يا" :أخرى
 "عروف؟امل عن وهنيتم باملنكر أمرمت إذا بكم كيف .سيكون منه أشد بل"

 حىت ار،ـالتي مع فينجرفوا وذراريكم، أهليكم هتملون حينما أنكم مبعىن
 اهللا نسيان إىل وتدفعوهم باملنكرات وأحوالكم وأطواركم بأفعالكم تأمروهم
 !اليوم ذلك من إذن ويلكم فيا .القلوب من الكرمي رسوله ونسيان

 بنربات واسأل مبلغها الكرام الصحابة لدى والدهشة احلرية بلغت وهنا 
 بيده نفسي والذي": فاجاب "..لكائن؟ هذا إن اهللا رسول يا" :متقطعة
 تأتيكم بعًضا بعضها تبعي املظلم اللّيل كقطع فنت" :وقال ."منه أشد سيكون
 )١(."أَيٍّ ِمْن أَيا تدرون ال البقر كوجوه مشتبهةً

 عدم نم النامجة الوخيمة العاقبة معجزاً بياناً لألمة يبّين  فالرسول
 هبذه مكلّفون مجيعاً حنن احلقيقة ويف اجلليلة، الوظيفة ذهـه أمهية إدراك
 والعالج .خلت عصور ثالثة آلثام وآهات أّنات قلوبنا أعماق ففي .الوظيفة
 اليت الوظيفة أمهية األمة إدراك على العمل واآلالم األنات هذه إلزالة الوحيد
 .معاً بأدائها والقيام الكرام األنبياء تعهدها
  
 ومكتسباته التبليغ إىل احلاجة -٢

 أي من أكثر املنكر عن والنهى باملعروف األمر إىل حباجة اليوم إنساننا
 سداً الباب ذلك فُسّد ، األنبياء خبامت ختمت قد فالنبوة مضى، وقت
 يف ما جمموع يفوق وعصياناً كفراً ميوج احلاضر عصرنا أن واحلال .هنائياً

                                                 
 .٥/٣٩١أمحد بن حنبل، املسند  )١(



 

 ٢٥ 

 يومنا يف اجلسيمة الوظيفة هذه تعّهدوا الذين يتعرض لذا .خلت اليت العصور
 فهذه .السابقة العصور يف هلا تعرضوا ممن أشد ومشقات مضايقات إىل هذا

 أن فيه الدعوة ومبلّغي عصرنا مرشدي تؤهل اليت هي جداً العسرية الظروف
 الصحابة خلف موضعاً يتسنموا أن ونأمل قبلهم، من أتوا الذين يسبقوا
 من أمسى الوظيفة أن إال الكل من أدىن كانت مهما فالنفس .مباشرة امالكر
 الرمحة ُتقسم وعندما .الناس حاجة بقدر يِرُد سبحانه اإلهلي واللطف .الكل
 اقتدار مع متعاكسة بةبنس األغلب على توّزع كافة اسـالن إىل اإلهلية

 .به أرحم سبحانه فاهللا وأضعف أعجز كان فمن ؛الشخص
 من تترك وما شىت، أجواء منافذ من النظر من امجةـالن الذنوب إن

 مشلويل جعلتنا بل قلوبنا أغوار حىت اقتحمت دـق أذهاننا يف انطباعات
 وال .الدموع من حمرومة وحماريبنا األشواق من خالية ليالينا فباتت القوى،
 من خاوية هامدة جبثة الشبيهة هذه حبالتنا مصائب من ننتظر اذاـم أدري
 اهللا رمحة من الطرد هي منها أدهى هي اليت املصيبة ورمبا واحملبة؟ قالعش
   .- باهللا والعياذ- الشيطان أصاب الذي

 ُرفع فلو الذنوب، مع وُنمسي ُنصبح العشرين القرن أناسي حنن نعم،
 من فراراً يولّى من أول لكّنا املعنوية ماهيتنا وشاهدنا أبصارنا عن احلجاُب
 .تلك حالتنا

 الكرمي ربنا إيداع فإن وسقوطنا واهنيارنا إجرامنا كثرة من غمالر وعلى
 الشديدة حاجتنا من إال ليس إلينا املنكر عن والنهى باملعروف األمر وظيفة
 منتهى يف سبحانه واهللا والعجز الضعف منتهى يف فنحن .تعاىل رمحته إىل

 املرات ألوف "هللا احلمد"بـ وجداننا يف خيتلج عما عّبرنا ولو .والرمحة العلو
 .هذه الواسعة رمحته جتاه أيضاً زهيدة لكانت
 إذ ؛والروح املعىنما يتعلق ب كل اهنيار قرن العشرون القرن غدا لقد
 القياد مواقع وغدت الظهور، وقُصمت األبصار وغُشيت النظرات زاغت



 

  ٢٦

 صوت فإن املالئمة غري الظروف هذه من الرغم وعلى .احملراب طهر خالف
 صدى وإن .خافتة هبمسات ولو ُتسَمع الطاهرة وأنفاسه  املرسلني سيد
 إلينا، ويصل والزمان املكان يتجاوز عصور، قبل هبا نطق اليت املباركة أقواله
 فما وهلذا األمر؟ هذا نفسر كيف وإالّ .الرمحة الواسع ربنا رمحة إال هذا وما
 أرواحنا ماقأع منأل بأن وذلك .العميم اللطف هذا على الشكر أداء إال علينا

 هبذا الشكر يؤدون فالذين .ونستنشقها احلياة على الباعثة الطاهرة بأنفاسه
 .العاقبة يف اهللا بإذن ينجون الشكل

 :الشريازي سعدي يقول

 ومعوانُ ظهٌري الدنيا يف أنت هلا     بأمٍة َيحيـُق قد ّمـغ أيُّ ،ُتـرى

 )١(انُُرب فينةالس ظهر على ونوح   طغى إذا البحار موج من اخلوف وما
 بنا يهتف ورباننا .املرسلني سيد رباهنا النجاة، سفينة يف نبحر حنن نعم
 معاً؟ النداء هلذا نستجيب أفال ".السفينة ركب نمل إال جناة ال" :قائالً

 مبهمة املسلم بتوظيف تذكر اليت الكرمية اآليات متابعة اآلن لنحاول
 :تعاىل يقول .القيام حق بوظيفته امهـلقي واألخروي الدنيوي وثوابه التبليغ
 َعِن َوَيْنَهْونَ ِبالَْمْعُروِف َوَيأُْمُرونَ الَْخْيِر ِإلَى َيْدُعونَ أُمَّةٌ ِمْنكُْم َولَْتكُْن﴿

  .)١٠٤:عمران آل(﴾الُْمفِْلُحونَ ُهْم َوأُْولَِئَك الُْمْنكَِر
 ؛اًدائم املنكر عن وينهون فوباملعر يأمرون مجاعة منكم لتتكون مبعىن
 ونونويك احلسنات هلم ويبينون ،الشر بوهنموجيّن اخلري إىل الناس فيدعون
 الثعابني جتنبهم السيئات يتجنبون هنمإ حىت ،واالستقامة الصدق مثال

 اجملتمع يف القطيب كالنجم منهم واحد كل يكون آخر وبتعبري .والعقارب
 سواء إىل جتماعيةاال احلياة حبر ابـعب متخر اليت اجملتمع سفينة هبم لتهتدي
 االحنرافات ُتقلل وهبذا .وفقهم املسؤوليات وتوزع القيادات فُتنظم السبيل،

                                                 
 .٩ ص ) روضة الورد، حممد الفرايت:ترمجة(سعدي الشريازي ل "كلستان" )١(



 

 ٢٧ 

 مع ملتحمة تكون الرائدة اجلماعة فهذه .ممكن حد أصغر إىل والتخلفات
 أمام أهنم إال أنفسهم جيدون ال فيهم يتفرسون الذين أن حِد إىل الوظيفة هذه
 قةث موضع يكونون وبذلك املُنكَِر َعن والْنهي ِباملَعروِف األمر جمسَّم

 وتستمر الصفات هبذه تتصف مجاعة جمتمع ضمن تكن مل فإن .وتصديق
 إىل يهتدوا لنو أمره انتهى فقد ،السالم اجملتمع ذلك على فاقرأ عليها،

 .اجلماعة هذه مثل فيهم ليس طاملا الصواب

 املنكر عن وتنهى باملعروف تأمر مجاعة ما موضع يف كان إن وبعكسه
 املصائب كل من املوضع ذلك أهل حيفظ أن ضامن وتعاىل بحانهـس فاهللا

 أن يقدر غريه ليس إذ ؛ضامن بحانهـس اهللا إن نعم، .واألرضية السماوية
 الْقَُرى ِلُيْهِلَك َربَُّك كَانَ َوَما﴿ :الكرمي القرآن بنص وذلك قط، ذلك يضمن
 الكرمي القرآن بيان إىل استناداً فأقول .)١١٧:هود(﴾ُمْصِلُحونَ َوأَْهلَُها ِبظُلٍْم

 مصيبةً ُينـزل ال وعال جلّ اهللا إن :العظام واألولياء األنبياء مجيع وأقوال
 استحق لو حىت .املنكر عن والنهي باملعروف األمر فيه يؤّدى موضع على

 الرائدة، اجلماعة تلك ألجل عنهم يرفعه سبحانه فاهللا العقاب ذلك اجملتمع
 باألمر إال عمرهم دقائق متضي ال إذ .سبحانه به قلوهبم اطارتب لشدة

 حىت مستدميني، واضطراب وجل يف فهم كر،املن عن والنهي باملعروف
 مأكلهم يف عنه؛ ينفكون ال الشاغل شغلهم وأصبح األمر هذا عليهم استوىل

 وملن؟ ومىت؟ األمر؟ هذا نبلّغ كيف :يتفكرون ويقظتهم، ومنامهم ومشرهبم
 نذروا الذين اهللا عباد من هؤالء أمثال وطاملا .وجودهم سّر احلالة ههذ فكأن

 تصيبهم ال أمان يف فهم ما، جمتمع صفوف يف وجيولون يصولون هللا أنفسهم
 من أمان يف نكون أن نريد كنا إن لذا .وأرضية مساوية وباليا مصائب
 ُخلقنا اليت وظيفتنا تسلم إىل فوراً العودة فعلينا واألرضية السماوية املصائب
 األمر بترك تنـزل النازلة املصائب أن قطعاً نعرف أن وعلينا ..ألجلها

 فال والباليا املصائب تلك دفع نريد كنا ولئن .املنكر عن والنهي باملعروف



 

  ٢٨

 عبادة حتوز فال .املنكر عن والنهي باملعروف األمر بأداء إال ذلك يتحقق
 خيسف و قوماً أو مجاعة أو اًشخص اهللا يهلك وقد .اخلاصية هذه على أخرى
 وأطراف الليل آناء األذكار ويتلون ويعبدونه يذكرونه وهم األرض، هبم

 القوم أو اجلماعة أو الشخص ذلك يكون أن إال احلرام ببيته ويطوفون النهار
 عليها، وقلقني املنكر عن والنهي باملعروف األمر ةمهم بأداء مهمومني
 .اهلالك من أهلها وحيفظ البلدة تلك سبحانه اهللا يتعهد وعندها

 لوط قوم أن :مفادها إسرائيلية روايات املصادر بعض يف جند هذا وألجل
 الصائمني الليل القائمني والزهاد العباد ألوف فيهم وكان أُهلكوا 
 أعلم واهللا .املنكر عن ينهون وال باملعروف يأمرون كانوا ما ولكن النهار،
 قوم األيكة أصحاب هالك أثناء يف كان لنهاربا وصائم بالليل قائم من كم

  . شعيب
 عن وينهى باملعروف يأمر َمن وفيهم أُهلكوا قط قوماً جند ال هذا مقابل ويف
 لدى املسألة هذه وسنفصل .هذا على واحداً مثاال ولو التاريخ يذكر وال .املنكر
 .نالشأ هذا يف الواردة الشريفة واألحاديث الكرمية اآليات عن حبثنا

 من إليها املاسة واحلاجة األرض يف والدعوة التبليغ حقيقة نقّيم أن ميكننا
  :باآليت أخرى زاوية
 وتعاىل سبحانه اهللا منحه فقد األرض، يف اإلنسان خالفة مبقتضى إنه
 له واهباً األرض خالفة يف عالية مكانة وبّوأه األشياء يف التصرف على القدرة
 "األنا" هبذا فهو .اإلنسان يف إال خملوق أّي يف "يةأنان" فال .إرادته من إرادة

 على بالتعرف وذلك .وذاته هويته حقيقة إدراك يبلغ له املوهوبة واخلواص
 ما له املعطى "األنا" ألن .املتنوعة بتجلياهتا اجلليلة وصفاته احلسىن اهللا أمساء
 ربَّه كيدر أن به فيستطيع واحلرية، بالتملك لُيشعره قياسية وحدة إال هو

 ملُلكه افتراضية خطوطا بوضعه وذلك شيء، كل على وقدرته ومالكَه
 .اجلليلة اهللا صفات مطلقات إىل بالقياس النسبية وَملَكاته
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 منذ خالفته قبوله يعين لإلنسان واخلاصية امليزة هذه فإعطاء وهكذا
 ينِِّإ﴿ :املالئكة خطابه بعد  آدم خلق قد سبحانه اهللا أن ومعلوم .البداية
 وعّينه األشياء يف التصرف حق وأعطاه )٣٠:البقرة(﴾َخليفَةً ِضْرَألاْ يِف َجاِعلٌ
 من له املرسومة احلدود يتجاوز أن يستطيع ال واخلليفة .األرض يف خليفة
 أنبيائه إىل املبلّغة اإلهلية األوامر رمستها اليت احلدود تلك استخلفه، من قبل

 يكون اإلهلية واألحكام البينات تلك ضىمبقت اإلنسان عمل ما ومىت .الكرام
 .وجه أفضل على اخلالفة مهمة مؤدياً
 أمر َمن" :املفهوم هذا يوضح مرسال حديثا  البصري احلسن يروي 

 وخليفة كتابه خليفةُو األرِض يف اهللا خليفةُ فهو راملنك عن وهنى باملعروف
  )١(."هرسول
 تعاىل به اآلخرين فوتعري سبحانه اهللا معرفة هو إنسان كل واجب إن

 معرفة أيضاً الواجب من وكذا .سبحانه هللا أنه وأحواله بأطواره وإظهاره
 حياة إىل رسوله وأوامر اهللا أوامر حتويل وكذا .هبما والتعريف وكتابه رسوله

 .اإلنسان وجود غاية هي الوظائف هذه أن علماً .الوظيفة هذه ضمن شةيمع
 منجزاً يكون املنكر عن والنهي باملعروف راألم أدائه بقدر اإلنسان أن مبعىن

 خطوة اإلنسان لبلوغ مهمة وسائل األمور هذه ومجيع .عليه امللقاة وظيفته
  .وتعاىل سبحانه اهللا رضى إىل فخطوة

  الّنّيب إىل رجل قام :قالت" :عنها اهللا رضي هلب أيب بنت درة تروي
 الّناس خري : فقال ،خري ّناسال أّي اهللا رسول يا :فقال املنرب على وهو

 )٢(."مللّرح وأَْوَصلُهم املنكر عن وأهناهم باملعروف وآَمرهم وأَتقاهم أقرؤهم
 يصبح حىت والفضيلة اخلري وينشر باملعروف يأمر من الناس خري إن ،نعم
 رب متقياً السيئات، ملنع جهده قصارى باذالً املنكر عن وينهى به، وميسي

                                                 
 .٣/٥٨٦لديلمي، لالفردوس  )١(
 .٦/٢٢٠ ، للبيهقياإلميان؛ شعب ٤٣٢/ ٦، أمحد بن حنبل، املسند )٢(



 

  ٣٠

 الكرمي القرآن أوامر اندماج يقتضيه ما وفق املعاشة حياته جاعال العزة،
 احلقائق ةـزاوي من واحلوادث ياءـاألش إىل ينظر أي الفطرية، والشريعة
 هي وهذه .للرحم واصالً اخللق، على شفيقاً الكرمي، القرآن من املنبجسة

 .الوظائف أهم
 أننا ونعتقد احلاضر إنساننا مع العالقة برباط نستشعر حقاً كنا فإن
 تصرفنا صدق على دليل أحسن فإن والشفقة، بالرمحة وحنتضنه عليه نعطف
 يف املقّدم العمل أن شك وال حنوه، وظائف من علينا جيب ما أداء هو هذا
 ألداء اجلاد السعي علينا وهلذا املنكر، عن والنهي باملعروف األمر هو هذا
 .مجيعاً اإلنسانية جتاه الوظيفة هذه
 الرباين، الثناء ضمن يكون كان َمن كائناً فةالوظي هبذه ينهض َمن إن مث
 آَناَء اِهللا آَياِت َيْتلُونَ قَاِئَمةٌ أُمَّةٌ الِْكَتاِب أَْهِل ِمْن َسَواًء لَْيُسوا﴿ :تعاىل يقول إذ

 ِبالَْمْعُروِف َوَيأُْمُرونَ اآلِخِر َوالَْيْوِم ِباِهللا ُيْؤِمُنونَ  َيْسُجُدونَ َوُهْم اللَّْيِل
 آل(﴾الصَّاِلِحَني ِمَن َوأُْولَِئَك الَْخْيَراِت ِفي َوُيَساِرُعونَ الُْمْنكَِر َعْن نََوَيْنَهْو
  )١١٤-١١٣:عمران

 واليوم باهللا مؤمناً وكان الوظيفة هذه أدى ما إذا كان إنسان أي أن مبعىن
 تسوقنا وأمثاهلا الكرمية اآلية هذه أليست نعم، .القرآين بالثناء حيظى اآلخر
 العظيمة؟ الاآلم إىل

 والكالم والشفقة احملبة إىل يكون ما أحوج احلاضر الوقت يف إنساننا إن
 .والقتل والضرب والعنف القسوة عن بدالً احلنون األنوس والصوت الطيب
 أّناهتم سمعن حىت اجلميع على والشفقة الرمحة جناح خفض اليوم منا فاملنتظَر

 األفراح يف فتشاركهم نا،وسنف يف واضطراهبم قلقهم وتستشعر ،نابوقل يف
 .اإلنسانية تنتظره مهم عمل إذن حتقق فقد هذا حتقق ما ومىت .واألتراح

 - اإلعجاب إىل يدفعنا- اسـالن من هائل عدد احلاضر الوقت يف يشاهد
 ويشاهد .الغرب يف أو الشرق يف واءـس هلم ديناً اإلسالم واارواخت اهتدوا



 

 ٣١ 

 فاملساجد .العقول حتري نـالدي إىل عودة وخارجها البالد داخل يف أيضا
 يتجزأ ال جزءاً اآلن أصبحت األمس يف تنوسيت أو نسيت اليت واملصليات

 مجيعا األرض على انتشر فقد وشامل عام األمر هذا إن وحيث .احلياة من
 - ذلكك وهو- بال ذا أمراً احلاضر وقتنا يف يعّد هذا كل كان ولئن .بسرعة
 احلقد يثري ما كل وأن .بالشفقة وُتغلق ُتفتح اإمن القلوب أن على يدل فإنه

 .ومستقبالً حاضراً به يأيت لن كما سابقاً خبري يأت مل والبغض
 قد كانوا لو أهنم حديثاً اهتدوا الذين من الكثريين وشاهدت مسعت ولقد

 اليوم تفيض اليت اللطيفة الروحية األذواق هبذه لينعموا كانوا ما باألمس قتلوا
 من كفرد ُنقتل مل هللا، احلمد" :ومرات مرات يرددون كانوا حىت ،اناإلمي من
 لكنا وإالّ البالد، عّمت اليت واإلرهاب الفوضى أيام يف املقابلة اجلبهة أفراد

 ".واآلخرة الدنيا خسرنا
 اإلسالم، إىل حديثا اهتدى كرمي صحايب يقوله ما عميق مغزى لذو وإنه
 النيب أصحاب أحد اجلاهلية يف قتله ىعل والمه عاتبه آخر صحابياً خماطباً
: بيدي اجلنة أدخله دـق جالله جل اهللا ولكن ذاك، لعملي تلومين أنت 

 مبعىن حينذاك؟ الكفر على اـوأن املقتول أنا كنت لو فماذا ،بالشهادة لفوزه
 !النار يف أخلدس كنت أنين

 ىواهتد والفوضى اإلرهاب من جنا من إىل أصغيتم ما إذا كذلك وأنتم
 ماذا بلهفة أترقب أنين احلقيقة ويف .نفسه الصوت تسمعون مصاله، فالزم
 اجملرمني أولئك رأوا ما إذا األمور حل يف القوة إىل جلأوا نـالذي يقول

  يبكون؟ صالهتم يف هللا خاشعني اليوم أصبحوا قد السابقني
 :القرون خري من األمر هذا لتوضيح حياً مثاالً أورد
 اجلسور القائد هذا كان طويالً، مباركاً عمراً عاش العاص بن عمرو
 طويال فبكى  . املوت ياقةـس يف وهو" ديداًـش قلقاً قِلقاً احملنك والسياسي

  اهللا رسول بشرك أما أبتاه يا  : يقول ابنه فجعل . اجلدار إىل وجهه لوحّو



 

  ٣٢

 أفضل نإ  : فقال بوجهه فأقبل قال  ؟  بكذا  اهللا رسولُ بشرك اَمأَ  ؟  بكذا
 على كنت قد إين  . اهللا ولـرس حممدا وأن اهللا إال إله ال أن شهادة دُِّعُن ما

 بََّحأَ وال  . مين  اهللا لرسول بغضا أشد أحد وما ينرأيُت لقد  . ثالث أطباق
 من لكنت احلال تلك على مت فلو  . هفقتلُت منه استمكنُت قد أكون أن إيلّ
 ميينك طْابُس  : فقلت  النيب أتيت قليب يف سالماإل اهللا جعل فلما  . النار أهل
 قال  "  ؟ عمرو يا لك ما "  :قال  . يدي فقبضت قال  . ميينه فبسط  . كبايْعأُفلَ

 أما  " قال  . يل رغفَُي أن  : قلت  "  ؟ مباذا تشترط  " قال  . ترطـأش أن أردت  : قلت
 وأن  ؟ قبلها كان ما هتدم اهلجرة وأن  ؟ قبله كان ما يهدم اإلسالم أن علمت
 وال  اهللا ولـرس من إيلّ أحب أحد كان وما  "  ؟ قبله كان ما يهدم احلج
 لُتِئُس ولو  . هـل إجالال منه عيين أمأل أن أطيق كنت وما  . منه عيين يف أجلّ
 احلال تلك على مت ولو  . منه عيين أمأل أكن مل ألين ؛ أطقت ما أصفه أن

 فإذا  . فيها حايل ما أدري ما أشياَء يناِلَو مث  . اجلنة هلأ من أكون أن لرجوت
  . شنا التراب علي فشنوا دفنتموين فإذا  . نار وال نائحة ينبتصح فال مت، أنا
 أستأنس حىت  . حلمها ويقسم  . جزور تنحر ما درـق قربي حول أقيموا مث

 )١(". ريب رسل به أراجع ماذا وأنظَر  . بكم
 جيتازون وهم موهتم لعدم اهللا الشاكرين احلامدين ،كثرياً شهدنا وقد
 بن عمرو كتضرع باإلميان سبحانه إليه وتوجههم املعتمة، الفترة تلك دهاليز
 أن استطعنا فلئن .الفترة تلك يف املوت من خلالصه هللا ومحده  العاص
 ّناضم قد نكون اإلميان اقبأشو مليئة حياة والثالثة الثانية الدورة يف هلم هنيئ
 .والشكر احلمد بنشوة تدفق أيضاً حياهتم من األخرية حلظاهتم قضاء هلم

 ..احملبة فدائي ليكون نفسه ذرـن من سيما وال .للوظيفة حدود ال إنه
 هّم ال .مجيعاً اإلنسانية إىل اهللا لتحبيب أنفسهم نذروا الذين هم احملبة فدائيو
 .اخلالدة احلياة إىل الوصول قطر ومتهيد للناس اهللا حتبيب سبل إجياد إالّ هلم

                                                 
 .١٩٢مسلم، اإلميان  )١(



 

 ٣٣ 

 احلاضر الوقت يف األبطال هؤالء عاتق على امللقاة الوظيفة هذه كسبت وقد
 باهللا الصلة مقطوعة حياة يعيشون الناس غالبية ألن أخرى؛ جادة أبعاداً

 ومبشرة خمتلفة مناطق يف اإلسالم إىل عودة من ديشاَه مما الرغم على سبحانه
 الوقت يف وجليل جداً أمرعسري الدوامة هذه مثل من هؤالء فإنقاذ .باألمل
 يف مغمور اجلنون حلد مصروع إنسان خماطبة ومؤمل عسري هو فكم .نفسه

 هذا إيقاظ جداً العسري من كذلك ..عليه أنت كما كن :مميت آسن مستنقع
 صفاء على حيافظ أن إىل انتباهه وجلب املستنقع هذا يف يتخبط الذي اجليل
 هذه اجتياز إىل مضطرون ولكننا .منه أعسر هو بل .باهللا لتهص وتوثيق قلبه

 لتجاوز املهمة الوسائل من والتسامح فاحملبة .الصعوبات هذه وختطي املشاق
 .خسراهنا أو األبدية باحلياة بالفوز إما يواجه الناس أغلب ألن .الصعاب هذه
 هم ما ِعظَم بعُد يدركوا مل أهنم واحلال .األبدية حبياهتم يفوزوا أن نريد وحنن
 بل إنقاذهم، على ومهّة جهد من نبذله مما يستغربون وهلذا املهالك، من فيه

 حرماهنم إىل يدفعهم مماثل بعمل فالقيام .ويصدوننا علينا يسخطون أحيانا
 إذ وأعماهلم؛ تصرفاهتم ختالف أن نبغيي تصرفاتنا فإن لذا .األبدية احلياة من
 ولََسَعوا اجلهود، وبذلنا اهتمامنا ببـس ركواألد وضعهم حراجة علموا لو
 يف االستمرار ينبغي لذا .والسرور بالبهجة قلوبنا ولغمروا ،حثيثاً سعياً إلينا

 األنبياء فعل وهكذا .لنا وصّدهم استغراهبم من الرغم على والتنبيه اإليقاظ
 :فمثالً .وأقمارها اإلنسانية مشوس وهم واألصفياء األولياء وكذا

 ركوب عدم يف ابنه عصيان من وتفّجع اهتاج كيف ، نوح سيدنا
 والذ وتعاىل سبحانه اهللا إىل توسل كيف مث عليه، إحلاحه رغم معه السفينة

 من مئات احلاضر وقتنا ففي )١(املوج؟ بينهما حال حىت الغرق من إلنقاذه هب
  .نفسه التفجع إىل تدفعنا هذه أمثال األحداث
 أبيه ادةـعب مضجعه ويقض ثرياًك يهمه كان  إبراهيم يدناـوس

                                                 
 .٤٣-٤٢ اآليات ، سورة هود: إىلانظر )١(



 

  ٣٤

 األنبياء فسلوك )١(.احلقائق إلفهامه املمكنة الوسائل بكل فتوسل لألصنام،
 .احلاضر عصرنا يف احملبة لفدائيي الكثري الشيء يعلّم هذا

 :سنة أربعني طوال محاه الذي عّمه خاطب الذي  ولـالرس وسيدنا
 )٢(."اهللا عند هبا لك أَُحاجُّ مةلك اهللا إالّ إله ال قل مَِّع أَْي"

 الناس، هلداية نفسه يهلك كاد الذي احملزون للنيب اجلليل املوقف هذا
 الذين قوَمه يقابل مل  وأنه .مغادرة دون أعيننا أمام ماثال يكون أن جيب

 قابلهم )٣(والرمحة، والتسامح باحملبة إال األذى صنوف بشىت وآذوه حاصروه
 إىل يؤدي جسراً قدمّد واملكابدة املعاناة هبذه هألن الظافر؛ هو وأصبح باحملبة
  .األبدية حياهتم الناس مليارات اغتنام

 احملبة بفدائيي متاماً منوطة وظيفة اميةـالس الوظيفة ذهـه إن نعم،
 إهنا .اآلخرون ليتنعم عيشهم أذواق عن يرغبون الذين وظيفة …والشفقة
 ..اجلنة طريق إىل جمتمعه فرادأ يرشد مل إن اجلنة يف حىت يتنعم ال من وظيفة
 سالمة حتقيق سبيل يف بآخريت حىت ضحيُت لقد" :الشفقة مثال قاله مثلما
 فليكن جهنم، من رَهٌب وال اجلنة يف رغٌَب قليب يف فليس اجملتمع، إميان
 نعشري البالغ التركي اجملتمع إميان سبيل يف ليس قرباناً سعيد ألف بل سعيد
 ولئن .املاليني مئات البالغ اإلسالمي اجملتمع إميان سبيل يف بل فقط مليونا
 يف حىت أرغب فال األرض سطح على رايته حتمل مجاعة دون قرآننا ظل

 وسالم خري يف متناأ إميان رأيت وإن يل، سجناً أيضاً هي ستكون إذ اجلنة،
 يف قليب يرفل جسدي حيترق بينما إذ جهنم؛ هليب يف اُحرق أن أرضى فإنين
 ليكرب :فدأهبم الصديقون أما الفدائيني، دأب وهكذا )٤(".روروس عادةـس

 .اهللا عباد من يدخلهاعبد لئال جهنم بكرب جسدي
                                                 

 .٧٤اآلية : سورة األنعام: إىلانظر  )١(
 .١٠٢؛ النسائي، اجلنائز ٢٩-٢٨؛ الترمذي، تفسري القرآن ٤٠البخاري، مناقب األنصار )٢(
 .١/٢٧٩ القاري، علّيل )اضللقاضي عي(؛ شرح الشفا ٦/٣٥لهيثمي، لجممع الزوائد  )٣(
 .٤٥٧  ص،سرية ذاتية لبديع الزمان النورسي )٤(



 

 ٣٥ 

 مدى إلفهام جديرة ولكنها جداً، عسري أفعال إىل األقوال هذه حتويل إن
 .الزمان من آناً ولو الروح جيشان حلالة الزاخرة، البحار سعة الواسعة فقةالش

 شراحمل يوم هول يف سينادي الذي  الكرمي رسولال شفقة أعظم وما
 من أمته من أن يدرك حالَما هللا اجداًـس خاشعاً متضرعاً "أّميت ..أّميت"

 حمّمد َيا« :خياطَب عندما إال السجود من رأسه يرفع فال ..جهنم سيدخل
 ال ورمحة شفقة عن تعبري فهذا )١(.»ُتَشفَّْع ْعواشف طَْهُتع َسل رأسك ارفع
 ألعظم مثال فهو نفسه الوقت ويف .أمته جتاه  العظيم للرسول هلما نظري

 وسعادة البشرية حظوظه ينسى من إالّ احملبة فدائي يكون فال .احملبة فدائيي
 على يتعاىل ومن وآالمهم الناس مهوم بيلـس يف الدنيوية ومشاغله عائلته
 الوجه على املنكر عن والنهي باملعروف األمر أداء ميكنه ال بل .مطالبه
 .حبق احملبة فدائي يكن مل إن األكمل

 
 هدية أمثن التبليغ -٣
 أن ميكننا الناس بني اهلدايا تبادلب التبليغ وظيفة نشبه نعقد أن أردنا إذا
 :اآليت نسرد

 قبل أنكم والشك واألعراس، املناسبات يف بينكم فيما تتهادون إنكم
 املُهدى للشخص مالءمتها ومدى هلا اختياركم يف ملياً تفكرون اهلدية تقدمي
 حاجة ونتقض هبا ألنكم نفسه؛ الوقت يف ومفيد ادـمعت أمر اوهذ .إليه

 احلياة يف يشاركونكم ملن زياراتكم لدى األمر وكذلك .حمبة وتضمنون
 اختيار يف دقيقني تكونوا أن فعليكم نفسه، الدرب يف ورفقائكم االجتماعية

 .اهلدايا تقدمي يف ودقتكم اهتمامكم مبثل إليهم ستقدمونه ما
 الكالم من قليل :ومـالي إنسان حيتاجه ما أحوج أن ننسى أالّ اـوعلين

                                                 
 .١٠ ؛ الترمذي، القيامة٣٢٧-٣٢٦ميان ؛ مسلم، اإل٥ تفسري القرآن ،٣٦البخاري، التوحيد  )١(



 

  ٣٦

 األمر :هي احلاضر الوقت يف ةـهدي أمثن إنف وكذا .هـل والنصح الطيب
 الوظيفة هذه يقحتق ألجل علينا ما أول نوإ .املنكر عن والنهي املعروفب

 املخاطبني األشخاص أو طَباملخا خصـالش معرفة األكمل الوجه على
 تريد كأنك األمر سيكون خبالفه إذ جيداً؛ تشخيصاً حيتاجونه ما تشخيصو

 أفخر من كان وإن به يليق وال ُيعجبه وال منه يضجر لشخص ثوب إلباس
 فعل يفعل أنه إالّ معروف األمر هذا أن من الرغم فعلى .وأجودها األقمشة
 يف به تعرج أن ضالة ومذاهب شىت فكاربأ ابتلي ملن شيئا يعين فال .املنكر
 السماء جنوم تتألأل كيف إذ .مفاهيمه ُتصفّي أن قبل العلى السماوات أرجاء

 تشخيص فإن هنا ومن روُحه؟ وأظلمت قلُبه انكسف من وجدان مرآة يف
 احملاورة وجتدي فيه الكالم يؤثر كي األمور؛ أهم من كان إنسان أي حاجة
 املليئة حسراتكم ولرمبا .السترشاده سبباً تكون لعلهاو هزاً هتّزه ورمبا معه،

 .املعنوية حاجته ودفع املعنوي خوائه ملء يف سبباً تكون هذه املؤملة باألّنات
 مع باألحزان املليئة واالستغاثات األّنات تلك من أمثن وال أغلى هدية وال

 يف سبباً االستغاثة تلك تكون رمبا بل .الصواب إليه يعيد الذي اللني القول
 سبيل إىل اللني القول مع وتسوقه املستقبل يف اخلاطئة تصرفاته مجيع إيقاف

 إىل السيئات من املرء لتوّجه سببا تكون اليت فاهلدية .والصواب االستقامة
 أجلّ أهنا وأحسب .بالذات املنكر عن والنهي باملعروف األمر هي احلسنات
  .اهلدايا
 كان حيث ؛شيء عن تسفر نأ دون طويال خيرب حماصرة أيام امتد لقد
 : اهللا رسول قال يوم وذات .طاقتهم بكل احلصار يقاومون خيرب يهود

 أو- ورسوله، اُهللا حيبه رجل غداً الراية -ليأخذن :قال أو- الراية ألعطني"
 للصحابة بشارة أعظم فهذه )١(."عليه اهللا يفتح - ورسولَه اَهللا حيب :قال

 كان منهم كالً أن علماً .املنـزلة هذه تمىني منهم كل كان إذ الكرام،
                                                 

؛ الترمذي، ٣٥ ،٣٢ ؛ مسلم، فضائل الصحابة٩ ، فضائل أصحاب النيب١٤٣ ،١٢١ البخاري، اجلهاد )١(
 .٢٠املناقب 



 

 ٣٧ 

 مّدقُ عندما بعضهم نإ حىت ،كلها الشؤون يف نفسه على ناملؤم أخاه يفّضل
 كيف وحيك :به جاء للذي فقال حوله َمن إىل نظر يشربه ماء من قدح إليه

 يف يصح كان فإن .منهم شئَت َمن أعطه حويل؟ يلتفون وهؤالء أنا أشرب
 أخاه يؤثر كان وهكذا )١(.عطشا ومات الوقت، هذا مثل ففي إيثاٌر وقٍت
 الكالم أن إال .وكرامة حباً ميتلك ما ميلّكه أن يقدر حىت نفسه على املؤمن
 اهللا حمبة ضمان بشارة هو اليوم هذا يف الكرمي الرسول به نطق الذي

 .أحداً أحد نفسه على فيه ِثرْؤُي وال أحد يفّوته ال ورسوله،
 سيدنا نإ حىت .املرتبة هبذه حيظى أن يريد كان واحد كل أن واخلالصة

 هلا فتساورت قال يومئذ إال اإلمارة أحببت ما" :قال النادرة الفطرة ذا عمر
 مل لذا . ورسوله اهللا حمبة ضمان فيها ألن ذلك )٢(."هلا أدعى أن رجاء
 العظمى، البشارة هلذه انتظاراً الصباح حىت جفن الكرام للصحب يغمض
 البشارة بلهفة انتظروا الباكر الصباح ويف الراية؟ ُتعطى ملن يترقبون عفاجلمي
 الراية سُتسلّم حيث الفجر صالة من األول الصف يف موضعهم فأخذوا
 يف إليه العيون تركزت الصالة  الكرمي الرسول أهنى أن بعد وفعال .عقبها
 الفم ذلك قنط وقد نعم، .املباركتني؟ الشفتني بني من سيخرج ماذا :انتظار
 .حظاً وأكثرهم الدنيا يف إنسان أسعد هو َمن اسمب اجلنة بطيب يفوح الذي
 فقال .ذروته االهتياج بلغ قد حيث العظمى البشارة هبذه النطق أوان آن فقد
 اإلنسان أن األمر ُعرف وعندها "علي؟ أين" :الشفيق الرقيق بصوته 

 الصحابة له يستشرف أمل هناك مازال ولكن . علي سيدنا هو احملظوظ
  الرسول فأجابوا ،الرمداء عينه بسبب علي سيدنا غياب وهو الكرام
 عينه ومسح الرسول فدعاه .يرقد مريض هاهنا إنه :األمل هبذا مساقني
 مل حىت العني تلك فطابت املبارك فمه يف وضعها أن بعد املباركة بإصبعه
 .عينه يف أملاً حياته طوال علي سيدنا يذق

                                                 
 .٣/٦١لبيهقي،  ل شعب اإلميان:انظر )١(
 .٢/١١٠  الكربى البن سعد،؛ الطبقات٢/٣٨٤ أمحد بن حنبل، املسند )٢(



 

  ٣٨

 حنو وتوّجه علي سيدنا فتسلمها احملظوظ، صاحبها الراية وجدت وهكذا
 حنارهبم؟ شيء أي على  الرسول من مستفسراً فجأة توقف ولكن .خيرب
 حىت رسلك على انفذ" : الكونني سيد فأجابه ندعوهم؟ ماذا وعلى

 اهللا حق من عليهم جيب مبا وأخربهم اإلسالم إىل ادعهم مث بساحتهم زلـتن
 محر لك يكون أن من لك خري واحدا رجال بك اهللا يهدَى ألن فواهللا فيه

 )١(."النعم

 كان وقت أي ويف موضع إىل اإلسالم جيش يدخل مل الوقت ذلك ومنذ
 عليه واجباً فيتلقاه هذا  الرسول أمر صدى أذنه يف جندي كل وكأن إال

  .تنفيذه

 هذا وفق ملنكرا عن والنهي باملعروف األمر نظام ُنفّذ السابقة العهود ففي
 الرسول عمله وما جهة، من الشريفة األحاديث من وأمثاله الشريف احلديث
 اليت البالد يدخلون اإلرشاد طالئع أن مبعىن .أخرى جهة من حياته يف 

 تلك أهل استجاب فإذا املسلمني، لصاحل اجلو ويهيؤن احلق وينشرون ستفتح
 إذا ولكن .اإلسالم ديار دهمبال وتعّد اإلسالم فسيدخلون األمر إىل البالد
 بالفتح األمر ُيحسم اإلسالم، نشر وأعاقوا مبعارضة املرشدين وجاهبوا قاوموا
 يعلمون ألهنم أوالً؛ اإلسالم يبلّغون أي .القواعد من سابقا ذكرنا ما وفق
 يف النَّعم ُحمر من األرض ملء إنفاق من خري واحد رجل إرشاد أن يقيناً
 .اهللا سبيل

 حتقيقه هو اإلنسانية، باسم املسلم يقدمها هدية أمجل أن رىن هنا ومن
 الوظيفة هذه أداء إن نعم، .املنكر عن والنهي باملعروف األمر لوظيفة
   .وأمثنها هدية أعظم هلو ولطف بإحسان

 
                                                 

 .٣٤ ؛ مسلم، فضائل الصحابة٩البخاري، فضائل أصحاب النيب  )١(



 

 ٣٩ 

 االستمرار يتطلب التبليغ -٤
 وقد .والثبات الدوام يتطلب املنكر عن والنهي باملعروف األمر وظيفة إن

 أُْخِرَجْت أُمٍَّة َخْيَر كُْنُتْم﴿ :تعاىل بقوله األمر هذا اآلتية الكرمية اآلية وضحت
 :عمران آل(﴾ِباِهللا َوُتْؤِمُنونَ الُْمنكَِر َعْن َوَتْنَهْونَ ِبالَْمْعُروِف َتأُْمُرونَ اِسـِللنَّ

 ما قرآنية أمامنا تتوضح الكرمية اآلية عبارات إىل النظر أنعمنا ما فإذا )١١٠
  .أمور من كرناهذ

 .."كنتم ابقاًـس أنكم" تعين وال "أصبحتم" تعين كُْنُتْم﴾﴿ كلمة إن
 الوجود أي ؛"كينونة" هناك  أنمبعىن .دقيق مغزى ذو الكلمة هذه فاختيار

 املعلوم ومن .األزل ذـمن هكذا تكونوا ملو .هكذا أصبحتم :مبعىن .بعُد من
 حيدث ما هو زولـي الذي مناوإ .زولـت ال األزل يف احلاصلة الكيفية أن

 مبوجودية مشروط ثباته و الوضع ذلك دوام أن مبعىن .أوضاع من وحيصل
 .احلالة تلك ُتكِسب اليت الظروف

 احلدوث، فهذا .األمم بني ةـأم خري أصبحتم أي أُمٍَّة﴾ َخْيَر كُْنُتْم﴿
 من نابعاً ليس اخلري ألن .أيضاً ممكن زواله أن أي َعَرضي، حادث كسُب

 من غريها يف أو موسكو يف املولود وبني بيننا فرق ال إذ .قطعاً اتيتناذ
 وتأثري معنوي عامل إالّ هناك وليس .ماء قطرة من خملوقون فكلنا األماكن،
 الناس عن نتميز جيعلنا حبيث اخلري، حنو وماهيتنا املعنوي كياننا يوّجه َعَرضي
 ليست األمة فهذه .ملهابكا "األمة" هو "حنن" من هنا واملقصود .اآلخرين

 تفارقها ال مما وليست ".اخلريية" هذه فيها ُوِضَعْت بل .األزل من أمة خري
 أي .أمة خري فأصبحت قبلها من حتققت حاالت فهناك .عنها تنفك وال

 تلك األمة هذه تراع مل فإن .هكذا أبداً ستبقى أهنا تعين ال أمة خري كوهنا
  .اخلريية تلك ضيعست أمة، خري جعلتها اليت احلاالت

 َعن َوَتْنَهْونَ ِبالَْمْعُروِف ﴿َتأُْمُرونَ :هي اخلريية لتلك األول فالشرط



 

  ٤٠

 فإنكم املنكر عن والنهى باملعروف رـباألم قمتم إذا أنكم مبعىن الُْمنكَِر﴾
 أنكم :وهو الكرمية، لآلية املخالف املفهوم لنرى ولكن .أمة خري تصبحون

 يؤيد ومما .أمة شر تصبحوا املنكر عن والنهى عروفبامل باألمر تقوموا مل إن
  :فمثالً .الكرام بالصحابة متعلقة وروايات كثرية شريفة أحاديث املعىن هذا

 أفراسها، ركاب بتقبيل نـاآلخري على تتفضل كانت اليت األمة هذه إن
 ما بعد ولكن .املنكر عن وهنت باملعروف أمرت طاملا اجلانب عزيزة ظلت
 ركاب بتقبيل تتوسل مهينة ذليلة أصبحت املقدسة الوظيفة ههذ عن ختلت

 العامل يتجرعه ذيـال واهلوان الذل يف اسـاألس السبب ولعل .اآلخرين
 يف تقصريه هو االجتماعية املستويات خمتلف يف له يؤَبه ال حىت اإلسالمي

 .احلياتية املهمة هذه
 وتصبح .الوحي كةبَر تنقطع حقها اجلليلة املهمة هذه توف مل إذا نعم،
 وكل .هلا تأثري ال واهية ضعيفة العقلية واحملاكمات عقيمة، سائبة األفكار
 فيها، الذي اإلهبام إالّ أثراً تترك ال جمدية، غري جافة تصبح هبا تفوه كلمة
 .الوحي بَركة انقطاع عالمة هذا وكل .حقيقة من رشحة فيها تبقى ال حىت
 حىت والتقهقر التراجع يبدأ والتفكر لتفكريا يف اإلهلام مصدر ينقطع ما ومىت
 .التكنولوجياو الثقافة ميدان يف

 الوحي، بركة من احملرومني للمسلمني يتبدل ال مقدوراً قدراً غدا وقد
 يف َسألَة شحاذين غدوا حىت والساحات امليادين كل يف غريهم إىل احتياجهم

 واالحنطاط التقهقر ايةبد احلقيقة أنو .أيديهم يف ما يرقبون اآلخرين، أبواب
 .الداخلي اهنيارنا مع تتزامن

 .كثرية متنوعة بأمثلة املسألة هذه لتوضيح القادمة الفصول يف وسنسعى
 :واحداً واحداً اآلية يف املوجودة القيود لتناول املوضوع إىل نعود واآلن
 الدوام تقتضي املنكر عن والنهى باملعروف األمر مهمة أن ذكرنا لقد
 ِللنَّاِس أُْخِرَجْت أُمٍَّة َخْيَر كُْنُتْم﴿ :الكرمية اآلية إليه تشري كما والثبات



 

 ٤١ 

 :املعىن هذا يؤيد الشريف واحلديث ﴾الُْمنكَِر َعن َوَتْنَهْونَ ِبالَْمْعُروِف َتأُْمُرونَ
 يستطع مل فإن نهسافبل تطعـيس مل فإن بيده فليغّيره منكرا منكم رأى من"

 )١(."اإلميان أضعف وذلك فبقلبه
 ما جيابه عندما فاملسلم لذا الم،ـاإلس يستقبحه ما كل هو :واملنكر
 كيفية أما .املنكر ذلك تغيري هو يؤديه أن عليه ما فأول اإلسالم يستقبحه
 يف اجلهد بذل هو األمر يف واملهم .املنكر وضع حسب فيختلف التغيري
 يف املؤمن ىعل جيب والذي .والدوام الثبات إىل حيتاج ألنه ذلك .التغيري
 سواًء فبلسانه باليد يستطع مل فإن بيده، أوالً يغّيره أن املنكر ذلك تغيريه
 وذلك .املنكر ذلك ببغضه أي فبقلبه، يستطع مل وإن .بالكتابة أو بالكالم
 الرضا يعين ألنه .اإلميان من خردل من ذلك بعد وليس .اإلميان أضعف
 .املشاهد باملنكر
 اغتاظ إذا اإلنسان إن :اآلتىك نفهمه أن يمكنف وبغضه القلب إنكار أما
 معه يتبادل وأالّ واحد، جملس يف جيالسه أالّ جاهداً حياول أحد على وغضب
 واحد، آن ويف واحد قلب يف جتتمعان ال والعداء احملبة ألن والرأي؛ الفكر
 ما منكر على يغضب الذي فاملؤمن .يبغضه َمن إىل قلباً مييل ال اإلنسان وألن
 هبذا االكتفاء ولكن املعنوية، قوته ويصون الروحي بشّده حيتفظ غضهويب

 بد ال هذا القليب البغض بل املؤمن، من املطلوب هو ليس االنفعال من القدر
 نم اجلزئي القليب النفور هذا أن علماً .باليد أو باللسان عمل يعقبه وأن
 يستصوبه ال ما قط مؤمن يستصوب ال إذ اإلميان؛ وجود على عالمة املنكر

 نطاق يف املنكر يرتكبون من يعايش املؤمن كان إن وحىت .منكر من اإلسالم
 فاملؤمن وهلذا .منهم ُيعّد وخبالفه .والقصور هذا عن يتغاضىالأ فعليه املواطنة
 علمناُت ما هو األمر وهذا .عالية معنوية قوة ويف روحي شّد يف دوماً يكون
 .أوردنامها لذيا الشريف واحلديث الكرمية اآليةُ

                                                 
 .١١ الفنت ،؛ الترمذى٧٨ اإلميان ،مسلم )١(



 

  ٤٢

 زوجته مع واللسان باليد أحياناً املهمة هذه اإلنسان يؤدى قد نعم،
 أن األمر يقتضي قد ولكن .اللسان وينطق اليد تتكلم وعندها وأوالده،

 وعلى .الكالم عن اليد تعجز اليت األماكن يف باللسان املهمة هذه ىُتؤدَّ
 فعليه أيضاً هذا عن املرء زعج ولئن .األقربني مع الطريقة هذه تنفّذ األغلب

 معاين من معىن هذا على يطلق أن وميكن .معهم القلبية عالقاته يراجع أن
 سلوك يأخذ واملؤمن ربه، مع عالقته قطع قد املنكر يفعل الذي ألن .املقاطعة
 تقديره إىل يومئ ما كل عن كلياً ويبتعد ربه مع عالقته قطع َمن مع املقاطع

 وفق على هؤالء أمثال مع عالقته لتنسيق طرمض إنه حيث .واحترامه
 قطع َمن مع واالرتباط العالقة يف النظر إعادة جيب أي .رهبم مع ارتباطهم
 .ورسوله اهللا مع عالقته

 ذكرناه ملا منوذج  عمر سيدنا وكالم .الكرام الصحابة كان وهكذا
 : اهللا رسول له قال بدر أسرى شأن يف مستمرة االستشارة كانت عندماف
 أبو رأى الّذي ىأر ما اهللا رسول يا واهللا ال :فقال ؟اخلطّاب ابن يا ترى ما"

 فيضرَب َعقيل من عليا نكِّفُتم أعناقهم فنضرَب اُتَمكّّن أن أرى ولكنِّي بكر
 الْكفر أئّمة هؤالء فإنّ عنقه َبرفأَض ِلُعَمَر نسيبا فالن من َوُتَمكِّنِّي عنقَُه

 أسلوب أنه إالّ االستشارة يف ُيقبل مل الرأي هذا أن علماً )١(."اوصناديده
 رغم املنكر، جتاه املؤمن سلوك عن التعبري حيث من عنده نقف أن يستحق

  .ينفّذ مل أنه
 معه، وعالقته الرتباطه مقياساً بربه يقابله من ارتباط مدى يتخذ واملؤمن

 الصلة ملبتوتىا مع عالقته يوثق وال ،احلقيقي باملعىن محيماً صديقاً يكون فال
 االنفعال هذا ودوام قلباً، املنكر بغض حدودها أدىن يف ذلك وعالمة .برهبم
 كانت فإن .الكرام كالصحابة نتحرك أن إىل مضطرون حنن وهلذا .القليب
 ولكنهم لنا القريبني حمبة األخرى الكفة ويف كفة يف رسوله وحمبة اهللا حمبة

                                                 
 .٣٢-١/٣٠ أمحد بن حنبل، املسند؛ ٥٨مسلم، اجلهاد  )١(



 

 ٤٣ 

 .قلوبنا يف ثقلها بكل ُتستشعر أن بد ال ورسوله اهللا فمحبة اهللا، عن بعيدون
 فوق واحلقيقة احلق يكون أن ينبغي بل .فحسب حمبة مسألة ليس واألمر

 أو اليد وُتستعمل .املنكر عن والنهى باملعروف األمر مسلك يف شيء كل
 عالقته يقطع هذا، كل اإلنسان يستطع مل فإن االستطاعة، حسب اللسان
 أي مع العالقة أن ولُيعلم .املقابل مع الوّد عالقات يف النظر ويعيد القلبية
 عليه األمر فسيقلب وختالفها ورسوله اهللا مع العالقة تضاّد كانت إن شخص
  .ويفنيه ويهلكه دائماً

 مهمة دوام أن مبعىن املهمة، هذه مشول هي األمر من خرىاأل واجلهة
 ألن يضاً؛أ الدائمة الدولة مسؤوليات من املنكر عن والنهى باملعروف األمر
 قادرة إهنا حيث باليد، املنكر تغيري موقع يف هي اليت املؤسسات من الدولة
 .شاهبها وما واالحتكار والقمار واخلمر كالفحش باليد نكراتامل تغيري على
 ال فالفرد الدولة؛ يد إليها وتصل الفرد، يد إليها تصل ولن ال مواقع فهناك
 أن يستطيع وال القمار، ارسومم اخلمر وشارب الزاين يعاقب أن ميكنه

  .املنكر هذا عن بيده يصرفهم
 العامل إنسان فنذكر هنا أما .الفرد مداخلة ميدان آنفاً ذكرنا ولقد
 ضمن تدخل ال ألهنا الدولة، تتعهدها املوقع هذا يف املهمة فهذه .اخلارجي
 ما تؤديها أن وعليها الدولة، مهمات من فهي .للمنكر الفرد تغيري نطاق
 يف مبهمتها ويذكّرها هاينبه فالشعب األمر عنان أرخت هي افإذ .يتبق

 باملعروف األمر من جزءاً يولّد -جهة من- أيضاً وهذا .مثالً االنتخابات
 :القرون خري من مثالً ولنضرب .املنكر عن والنهي
 العام والقائد )١(باجلنة، املبشرين العشرة أحد  وقاص أيب بن سعد
 البالد على والياً أصبح  خطاب بن عمر عهد يف انإلير الفاتح للجيش

 حرساً، بابه على نصب بأنه عمر يدناـس إىل سعداً الناس شكى .فتحها اليت
                                                 

 .٣/٧٣ ، البن حجر؛ اإلصابة٢/٥١٣ ، البن عبد الرب؛ اإلستيعاب٢/٣٦٦،  البن األثري الغابةأسد )١(



 

  ٤٤

 سيدنا ألـس وعندما .والناس الوايل بني حائالً شيء يكون أالّ جيب واحلال
 )١(!!الصالة أداء ُيحسن ال هـإن :قالوا أخرى؟ شكاوى لديكم هل :عمر
 ال كسعد جليالً صحابياً بأن نوافق أو نقبل أن ميكن ال إذ هم،رأي وهذا
 أنه إظهار هو عنده نقف أن نريد الذي ولكن .بأركاهنا الصالة أداء ُيحسن
 الدولة يقّوم فالشعب .ويراقبوها الدولة يقّوموا أن الناس عتطاـاس كيف
 موراأل تتوازن وهبذا به، وتنضبط الشعب تراقب بدورها والدولة دائماً،
 مثلما املنكرات يف الولوج من أيضاً تنجو الدولة إن حيث .العدل ويصان
 .الشعب منها ينجو

 أن ميكننا ال األطر، هذه ضمن احلاضر اإلسالمي العامل قّيمنا ما فإذا
 الوقت يف فالناس .عليهم اليت املهمة يؤدون الناس وكذا الدولة أن نقول

 الالمباالة وضع يف تبقى والدول أنواعها، بكل الرذائل يرتكبون احلاضر
 .عليها للحفاظ متنوعة وعناوين بأمساء قوانني تضع أهنا حىت .عليها واملتفرجة
 علماً حالياً، خمتلفة دول يف منكرات من ُترتكب ما ذلك على مثال وأوضح

 حتقيقها وألجل .األخالق سوء من واحلد املنكرات منع األساس وظيفتها أن
 أن ميكن ال فالفرد .الرادعة القوانني تستعمل املنكرات، منع أي املهمة، هلذه

 من أّياً يقيم أن ميكن ال بل .الزاين على احلد يقيم أن وال السارق يعاقب
 الفوضى هو فهذا غريه على احلد شخص كل أقام فلو .بامسه اجلزائية احلدود

   .بعينه النظام واضطراب
 حدوداً املنكر عن والنهى باملعروف لألمر نأ هذا من نستنتج أن ميكن و
 اليت وهي األفراد ختص وحدوداً ،الفرد يتجاوزها أن ميكن ال الدولة ختص
 .واللسان بالقلب يؤدوها أن ميكنهم

 واالحتكار والربا والسرقة والقمار للزنا الوخيمة العاقبة الناس إفهام :فمثالً
 ومسؤولية فرد كل وظيفة اجملتمع يف املنكرات هذه مثل انتشار ملنع والسعي

                                                 
 .١٨٠ ،١٧٩ ،١/١٧٦ أمحد بن حنبل، املسند؛ ١٥٨ ؛ مسلم، الصالة٩٥البخاري، األذان  )١(



 

 ٤٥ 

 هو باللسان التغيري بينما الدولة رجال ختص باليد التغيري أن مبعىن .اجتماعية
  .غريهم من أكثر بالعلماء تتعلق الوظيفة وهذه .مؤمن كل وظيفة
 عن العاجزون فهم القليب البغض أي الثالث بالوضع يكتفون الذين أما
 ماِل القليب بالبغض كتفيت برمتها األمة كانت فلئن .وجهها على املهمة أداء

 .مسكينة بائسة عاجزة أمة إذاً فهي العامل يف املنكرات من ُيرتكب
 .األمة على سابقاً قسمناها كما نفسه الفرد على املهمة هذه نقّسم أن وميكن
 من جماز غري للقمار حمل :مثالً .باليد مهمته الفرد يؤدي مواضع فهناك

 عنكم، الدولة سأخرب بأين وإبالغه لاحمل صاحب إىل فالذهاب .الدولة قبل
 الدولة قبل من جمازاً احملل كان إن ولكن .باليد -جهة من- املنكر إزالة يعىن

 لني بلسان احملل صاحب يفّهم أن فعليه املنكر، هذا إنكار يستطيع ال والفرد
 عالقاته يف النظر يعيد أن فعليه أيضاً هذا يستطع مل وإن .منكر العمل هذا أن
 اآلخرين وينّبه معه القلبية عالقته ويقطع احملل صاحب أي الشخص اهذ مع
 .رابع أمر ذلك بعد وليس .اإلجراء هذا مبثل القيام على

 ،والثبات الدوام تفيد الكرمية اآلية يف كُْنُتْم﴾﴿ أن جلياً، سبق مما توضح
  .األحوال مجيع يف موجودان وأهنما

 قاطبة واألمة الدولة أمهلت إذا مافي والقلب باللسان املنكر إنكار فعلينا
 )املتحضرين( املدنيني على الغلبة أن" ننسى أالّ جيب ولكن .املقدس واجبها

 )١(".باإلكراه وليس باإلقناع هي إمنا
 
 اخلَلق وإىل سبحانه احلق إىل املتوجهة التبليغ جوانب -٥
 أو ،اهللا لوجه تؤّدى أن إما املنكر عن والنهى باملعروف األمر مهمة إن
 .الناس بني احلقوق إحقاق من سبحانه اهللا شرعه مبا تؤّدى

                                                 
 .٥٢٧  ص،سعيد النورسيلصيقل اإلسالم  )١(



 

  ٤٦

 عليه فرد فكل .ربه جتاه فرد كل مسؤولية واإلرشاد التبليغ مسؤولية إن
 وقد سيما وال .للصالة سعيه هلا ويسعى الوظيفة، هبذه مكلّف بأنه يعتقد أن

 لتاستو حىت املنكر، عن والنهى باملعروف األمر الوظيفة، هذه أُمهلت
 الفرائض من أكثر أمهية حتوز اجلليلة املهمة وهذه .كافة املرافق على املنكرات

 هذه ُتنجز مل إن واحلج والزكاة الصالة حول الكالم ميكن ال إذ الشخصية،
 املعروف، وُيمنع املنكرات فيها ُترّوج اليت املظلمة العهود يف وخباصة .املهمة
 .لةاحلا هذه يف مسؤولة تكون قاطبة فاألمة
 نذر من أن أعتقد وهلذا هذا، يومنا يف املهمة هذه من أجلّ مهمة أعلم وال
 شخص فكل .اهللا بإذن تنيعامر انستكون وآخرته دنياه فإن املهمة هلذه حياته
 .بالتأليف أو بالكتابة أو باإلفهام سواء عليه امللقاة املهمة هذه ألداء مضطر
 عن ومنـزهة هللا، حسبةً يؤديها أن عليه أن إالّ كانت طريقة بأي وليؤّدها
 فيه ما بنسبة يكون ودوامه العمل هذا تأثري أن املعلوم ومن .سياسية أغراض

 هذا يعطى أن ميكن وال .السياسية األغراض عن ترفّعه ومبقدار اإلخالص، من
 على وباالً سيكون أنه عن فضالً .اإلخالص دون من مثاره السامي العمل
 األمر املهمة، هبذه القائم فعلى وهلذا .اإلخالص من هحلرمان اآلخرة يف صاحبه

 قاتل من" :احلديث فحوى حسب يعمله أن املنكر، عن والنهى باملعروف
 يكون أن بد ال أي )١(."َوَجلَّ َعزَّ اهللا سبيل يف فهو العليا هي اهللا كلمة لتكون
 كانأ سواء ،آخر شيء يداخله وال اهللا كلمة ءإلعال اهللا سبيل يف جهاد كل
 متليها أخرى مؤسسة أية أو للطلبة مبيت أو مدرسة أو سكن ببناء يقوم القائم
 أن جيب ذلك كل يف األساس فالغاية املستقبل، يف احلاالت تلك ظروف
  .املقدسة املهمة هذه بتحقيق يليق مبستوى تكون
 الروحي الفراغ متأل أن البد َدَعوية وحدة وإحداث مؤسسة إنشاء إن 
 األصيل، وصفائه األصلية هويته إىل املعنوي بناءهم وتعيد الشباب لدى

 فكل .صفوفنا يف وانتشارها واإلرهاب والفوضى اإلحلاد تسلل دون ليحول
                                                 

 .١٦؛ الترمذي، فضائل اجلهاد ١٥١-١٤٩ة مار؛ مسلم، اإل١٥؛ اجلهاد والسري ٤٥ البخاري، العلم )١(



 

 ٤٧ 

 كسر احلقيقة يف هي اهللا سبيل يف األمة هبا تنهض اليت احلمالت من محلة
 لصدهم الوحيد احلل فهي .لعزمهم وتفتيت والفوضويني امللحدين لشوكة
 .اهللا بإذن كلياً إلزالتهم بل ونشاطاً، علماًو فكراً

 بوجه باحلق نصدع ملو الفراغ هذا منأل مل إن أننا :أيضاً هذا إىل ولننتبه
 مسدود الطريق هذا" :هلم لنق ومل صوتنا بأعلى والفوضى واإلرهاب اإلحلاد

 لصد أجداُدنا بذله الذي للجهاد معىن أّي يبقى فال ،"عبوره ميكنكم ال
 حدود عن الصليبيني فرق من وأمثاهلم واإلنكليز والفرنسيني ليونانوا الروس
 ومدافعهم األعداء لطلقات هدفاً وصدورهم أنفسهم جعلوا فقد .البالد

 هلذه معىن أي يبقى ال أي .الشهداء من األلوف مئات ودفعوا وحراهبم،
 اهللا سيجازيهمف وإالّ حنن، عاقبتنا حيث من هذا وأقول .املعنوية التضحيات
 .أعماهلم من ذرة مثقال يضيع وال باحلسىن وتعاىل سبحانه
 من اكلهاـش وما اهلدام والفكر السيئة األخالق أبواب فتحنا إن نعم،
 يعىن أال وتضحياهتم؟ أجدادنا جهاد إذن يعىن فماذا مصاريعها، على الفساد
 هباًء؟ األبرار الشهداء أولئك دماء هدر هذا سلوكنا
 بأمواهلم ونساًء رجاالً ضحوا ممن دهيـش ألف الثالمثائة دم هباًء ُيهدر ولن
 باالن" يف العباد هلكواأو البالد خّربوا الذين فالروس ."ةَعلْقَ ْقَنَج" يف وأنفسهم
 أكثر بسببهم فذهب اخللف، من وطعنوا العهد خانوا الذين واألرمن )١(،"دوكن
 اجلبال تغطي اليت الثلوج يف بدمائهم التوحيد طرواـس شهيد ألف مائيت من

 ْهَن ْهَن" بشدة ستعاتبنا وإالّ !املضحني أولئك دماء تضّيع لن نعم، ..الشاهقة
 ننجي فكيف األبطال، من أمثاهلم من وآالف )٣("إمام وُجوْتُص"و )٢(،"خاتون

                                                 
 ."أرضروم"جبل قرب مدينة  )١(
رمز البطولة للمرأة التركية حيث دافعت ببسالة نادرة مع اجليش العثماين يف حرب الروس املشهورة حبرب  )٢(

 سنة، ودفنت يف ٩٨ بعد أن عّمرت ٢٢/٥/١٩٥٥ولدت يف مدينة أرضروم وتوفيت يف . هـ١٢٩٣
 . يف العزيزيةمقربة الشهداء

تعّرض ني الذي فرنسي اجلنود المنواحد من السّباقني يف حرب التحرير، إذ هو أول من أطلق النار على  )٣(
 .١٣/١٠/١٩١٩حلجاب النساء يف 



 

  ٤٨

 مماثلة تضحية نظهر أن مضطرون حنن إذن .اجلسيمة؟ املسؤولية هذه من أنفسنا
 راغبني بأنفسهم وضحوا األجانب هجمات صّدوا الذين أولئك دعوة سبيل يف

 .األجانب بأقدام البالد أرض تداس لئال مرضيني راضني
 من فرق هو بصدده حنن وما أمس وجهادهم تضحياهتم بني الفرق ولكن

 فكان السالح، مقابل السالح اجلهاد يف استعملوا فأجدادنا .النوعية حيث
 بالطرق األعداء جنابه أن فعلينا ومـالي حنن أما .يعملوه أن جيب ما هذا

 دماء على للحفاظ األوحد األسلم الطريق وهو ..يستعملوهنا اليت واملناهج
 .واهلدر الضياع من أجدادنا

 - احلايل والكفاح النضال وطرق الظروف حيث من- املسلم أيها فعليك
 التكايا جبنب تبىن أن العبادة، نشوة وإنعاش اإلسالمي الفكر إمناء وألجل

 تؤديها كانت اليت نفسها املهمات تؤدي أن من تتمكن مؤسسات الزواياو
 عامله مللء املؤسسات تلك يف الناشئ اجليل إلمداد فتهرع .العهود سابق يف

 ال املعنويات من احملروم اجليل أن ولُيعلم .به والشعور اإلسالم بروح الداخلي
 فعالية ذوى شخصيات تربية ألن .بّناء إجيايب عمل أي بأداء ينهض أن ميكنه

 سعياً سعيت ما فإذا .هذه وجبهودك هذه هبّمتك منوطة عظيمني ونشاط
 أمثال :أنت جيلك يف يظهر أن ميكن منسقة حمددة وطريقة معني مبنهج حثيثاً
 من سليم وياووز الفاتح وحممد النقشبند والشاه الغزايل واإلمام الرباين اإلمام

 الدين جالل وموالنا عريب بن الدين وحمي ناسي وابن الفارايب وأمثال العظماء
 .األولياء وأقطاب الفكر جنوم من الرومي
 .الفواحة األزاهري هذه أمثال حدائقنا يف تزدهر أن من شيء حيول فال
  .جهده أقصى ويبذل عمله البستاين يتقن أن ويكفي

 أداؤه جيب هـأن هو املنكر عن والنهى باملعروف لألمر أيضاً آخر ووجه
 من نابعة مسؤولية نفسه الوقت يف وهو الناس، بني املشتركة احلقوق سمبا

 كي الميـاإلس والفكر اإلسالمية األخالق حتقيق فإن .االجتماعية احلياة



 

 ٤٩ 

 .االجتماعية املسؤولية من القسم ذاـه ضمن يف هو هبا وُيعاش هبا ُيستشعر
 يف اليومية تهملعامال للمسلم بالنسبة تتبدل ال اليت القواعد من تعد فكما
 بني تصان أن جيب اليت احلقوق كذلك املسؤولية هذه ضمن وغريها السوق
 :األمر لنوضح واآلن .أيضاً املسؤولية هذه ضمن هي األفراد،
 مضطر واملسلم .واالقتصاد التجارة يف هـب خاصة اًأخالق لإلسالم إن
 أن ميكنه فال .األخالق هذه إطار ضمن واالقتصادية التجارية حياته إلقامة
 فهو .احملرمة التجارية املضاربات يف يدخل وال حيتكر أن وال بالربا يتعامل
 وإزالة معينة زمر كحماية أخالقي غري هو ما كل خارج يبقى ألن مضطر
 .التجارية معامالته مجيع يف والتوازن امليزان يقيم أن وعليه .الوسطى الطبقة
 أن أيضاً وعليه للمسلم، متاعاً ديع ال اإلسالم يقبله عما خارج هو ما فكل
 .السعي هذا إىل مضطر بل .ةـومعاش مستقرة التجارية حياته لتكون يسعى
 .أيضاً اجلهة هذه املنكر عن والنهى باملعروف فلألمر وهكذا

 والسوق واالحتكار املراباةَ قاصمة ضربة ضرب قد املسلم يكون وهبذا
 املناخ الدين حيظره ما جيد ال حىت التجارية املنكرات من وغريها السوداء،

 .اجملتمع ذلك يف فيه يتنامى الذي
 يف :كلها احلياة مناحي يف قواعده - آخر نظام كأي- لإلسالم إن نعم
 يشترط العائلة يف :فمثالً .اخل…االجتماعية العالقات يف العائلة، يف التجارة،
 احمليط يف ءوالفحشا للزنا موضع فال .اإلنسان يتكاثر بهو النكاح، اإلسالم
 اجملتمع لكيان واملدمرة اخلطرة األمراض من ألهنما .اإلسالم فيه يعيش الذي
 .اجملتمع حياة تدمري حياول عامل أي يصد اإلسالم بينما

 األب بني العائلة، أفراد بني تربط اليت العالقات ُحددت العائلة داخل ويف
 على احملافظة يف داًج دقيق واإلسالم .اإلسالم قواعد حبدود واألوالد واألم
 اإلسالم جيد العائلى العش هذا هدم حياول فكر أي فإن وهلذا .وعشها العائلة
 العائلة كيان على للحفاظ أساس شرط العناية هذه أن املعلوم ومن .يصّده

  .النسل ضياع دون واحليلولة
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 اإلسالم أوامر لتحقيق جهة من يسعى حينما -هنا ُيرى كما- فاملؤمن
 ما يبعد أن أخرى جهة من حياول الناس، من حوله وفيمن اخلاصة حياته يف

 إحدى وهذه .اجملتمع حياة ومن اخلاصة حياته من وحيرمه اإلسالم حيظره
 .أيضاً املنكر عن والنهى باملعروف األمر طرق

 هو ما ينفّذ الذي الوقت يف -ةتعددامل الطرق هذه ضمن- إذن فاملؤمن
 الذي جمتمعه ميأل أن حياول بالفضائل، اتهحي ليمأل مهام من عليه الواجب
 مبعىن الفاضل اإلنسان عن التحدث ميكن وعندها .كذلك هبا فيه يعيش

 ...الفاضلة واألمة األفاضل هؤالء من الناشئ الفاضل واجملتمع الكامل اإلنسان
 .واألمم اجملتمعات هذه من وتنسج تتركب اليت الفاضلة الدنيا أخرى، ومرحلة
 مثل وبناء مطرزة، مخائل من الدنيا من املؤمن حييكه ما العامل رينتظ .وهكذا
 هذه يف فاألفراد .املنكر عن والنهي باملعروف باألمر بالعمل، منوط الدنيا هذه
 اآلخرين، ليفيد منهم كلٌ يسعى نراها أن ونطمع إنشائها يف نرغب اليت الدنيا

 يف واملنافسة .األخرى ولألمم هلا نعيم جنة اـالدني جتعل أن األمة وحتاول
 فيه تتسابق الذي والعامل واجملتمع .اـالدني هذه يف اسـاألس هي الفضائل
 عنها يعرب اليت األنانية فيها فُتقتل "أنا" من بدالً "حنن" فيه يسيطر الفضائل،
 غري إىل احملضة األنانية هذه ُتدفن و "القطر نـزل فال ظمآن مّت إذا" الشاعر
 هو اجملتمع هذا ".أنا فألكن ظمآن أحدهم مات إذا" يهاف وتزهر وتنشأ .بعث
 بسعادهتم، سعيداً وسأكون الناس كل وليسعد .واإلنبات النمو يرى الذي
 أفراده وتربط اجلميع تعم اليت هي الفكرة هذه .يسعد َمن آخر أنا ألكن ولكن
 هذا يف الكل ويعيش اجلميع يعم واحملبة بالصداقة والشعور .باآلخر الواحد
 .والبغضاء العداء وُينسى اجلو
 األقدس اإلسالمي الفكر يف موجود املذكور الكالم هذا كل احلقيقة أنو
 يف ويعمل النظام هذا الناس يفهم وحينما .الروحي بناءنا شكلي الذي

 .له معايشتهم بنسبة الوجود إىل يظهر الفضيلة بعامل إذا أرواحهم
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 وتعيها النتيجة هذه كلها دنياال تدرك أن بد ال :هذا يف األساس والشرط
 عن والنهى باملعروف باألمر كذلك سيحدث وهذا الواقع، يف وتشاهدها

 تلك حالياً - واجملتمع والعائلة الفرد ستوىم يف- الوظيفة هذه وتنتظر .املنكر
  .إليها ستمتد اليت املباركة األيدي
 
 واجملتمع الفرد بني والعالقة التبليغ -٦

 سلمونامل َسِلم َمْن املسلم" :الشريف حديثه يف  الكرمي الرسول يقول
 )١(."هويد لسانه من

 أي مبال يستخف أن ميكن ال املسلم أن :الشريف احلديث هذا من يفهم
 أن ميكنه ال وكذلك بكرامته، وال بشرفه وال بعرضه وال كان إنسان

 هو الزوج كان فلئن .كان إنسان أي حلياة التعرض إىل يومئ فيما يتصرف
 فهل املرأة، لدى الدين يف احملارم من ُيعّد ما مس على الصالحية له وحده
 احملارم كشوفةم متربجة املرأة جتول إن مث معها؟ عالقة غريه يعقد أن يتصور

 كان ولئن .هلا األجنيب نظر هذا تربجها يسّوغ ال إالأنه .وحدها خيصها إمث
 أن ميكن فهل والدقة ساسيةاحل من الدرجة هبذه املسألة هذه إىل ينظر املسلم
 .الكبائر من الدين يعّده الذي احلرام من النظر هذا وراء ما إذن يرتكب
 تتعلق هنا املسألة ولكن جمتمع، كل يف تقع فردية حوادث أن والشك
 .األمر يف والتمادي بالتقصد
 جتواهلم أثناء يف حرام بنظرهم تعلق لو الشباب من منط على تعرفت ولقد
 باب إىل فراراً الذنب لذلك كفارةً بيوميتهم يتصدقون السوق يف لضرورة
 إن حيث .األخالق هذه مبثل مسلم كل يتحلى أن بد ال احلقيقة ويف .التوبة
 أن ميكنه ال املسلم إن أجل .جانبه ويأمنون املسلمون إليه يطمئن َمن املسلم

                                                 
 .٢ ؛ أبو داود، اجلهاد٦٥؛ مسلم، اإلميان ٥-٤إلميان البخاري، ا )١(
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 يستفيد أن بباله خيطر وال بل يفكر وال .لغريه واحدة لقمة إىل حىت يده ميد
 وما .والثقة األمان إنسان ألنه ذلك .لغريه ذهبا األرض ملء من واحد بغرام
 يتخوف أن ألحد حيق وال .األفراد هؤالء أمثال جمموع إال اإلسالمي اجملتمع
 باملفهوم يشري أعاله املذكور الشريف واحلديث .اجملتمع ذاـه مثل من

 البشرية إن نعم .ويده لسانه نم الناس يسلَم ال من هو الكافر أن :املخالف
 إنسان كل من -كانت مهما- وقلقت ختوفت ما إذا احلاضر الوقت يف حمقة
 .واالطمئنان باألمان الشعور منهم أي يف يوجد ال حيث اإلحلاد، ميثل

 منتسبيه رييبف اإلسالم أما هذا؟ على حية شواهد التارخيية احلوادث أليست
 ،موتصرفاهت الروحية مبنيته يف آلخرينا عن ونيتميز حبيث فاضلة بأخالق
 مجيع سد قد فيه يعيش الذي اجملتمع ألن ذلك .هكذا يكون أن وينبغي
 اليت السيئات مجيع جتاه موقفاً واختذ أنواعها، بكافة السيئة األخالق أبواب
 اليت اجملتمعات أو فاألمم هكذا األمر إن وحيث .املنكرات من الدين يعّدها
 عن كليا متميزة فهي والرحيان الروح شذا منها يفوح املسلمون ينشؤها

 املسلم واجبات أوىل من إن نعم .الرذائل فيها تصول اليت األخرى اجملتمعات
 .اآلخرين إىل نقلها مث أوال اخلصال هبذه حليالت

 مستوى يف مث أوال الفرد مستوى يف جيرى أن البد الواجب هذا أن مبعىن
 أفراد من يتكون املنّور اجملتمع أن املعلوم ومن .الدولة مستوى يف مث اجملتمع
 بل فحسب إليه األفراد جذب على يقتصر ال التشكل هذا ومثل .منورين
 هلذه مثال أوضح ولعل .معا األخرى والشعوب التكتالت أيضا جيذب
 :النجاشي إسالم الكلية احلقيقة

 م،فحماه املسلمني من ثلة به تجارـاس دـوق احلبشة، حاكم النجاشي
 ناصيتهم من يشع الذي النور ويف الزمن مبرور وأطوارهم أقواهلم يف وتفرس
 للرسول حاالً فاسلم احلقيقة، إىل طريقا صدورهم يف اإلميان طفح ومن
 عن والنهي باملعروف األمر مثرات من مثرة هذا أن عن وفضال . الكرمي
 النجاشي إىل وهيقول أن ميكن ما لتنفيذ نتيجة فإنه النجاشي، قصر يف املنكر
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 فإنه بأقواهلم النجاشي أعجب ما بقدر إنه :آخر بتعبري أو .أوال أنفسهم يف
 .الروحية وحاالهتم أطوارهم عنها تنم اليت بالفضائل أعجب
 بأدب شحونةم  الكرمي الرسول إىل النجاشي هبا بعث اليت الرسالة إن
 اسم فقدم .".النجاشي من اهللا رسول حممد إىل" :رسالته استهل إذ .حمض

 كلمات من الرسالة ثنايا يف عما فضال عظمته ِبلقَ أي امسه على الرسول
 ذلك كل ..اإلميان أمواج فجأة روحه يف ماجت وكيف واالحترام، التقدير
 .مراراً قراءهتا تستحق الرسالة تلك جيعل

 وإن نفسي إالّ أملك ال فإين ..اهللا رسول أنك أشهد" :قوله أعظم فما
   )١(."حق تقول أمنا أشهد فإين اهللا، رسول يا .فعلُت كآتي أن شئت

 بشر الذي وأّنه اهللا رسول هأن أشهد" :بالغة وحبسرة يقول آخر يوم ويف
 )٢("!!نعليه أمحل حىت ألتيته امللك من فيه أنا ما ولوال ،مرمي بن عيسى به

 النخبة تلك يف اإلسالمية احلياة احلالة، هذه إىل النجاشي دفع الذي إن
 .نـزيهة طيبة كلمات من هبا يتفوهون كانوا وما الكرام الصحابة من

 :اآلتية الصورة على يرووهنا احلادثة ينقلون فالذين
 حياته على يأمن املسلمني من أحد يبق ومل .باملسلمني مكة ضاقت لقد
 وهاجر .احلبشة إىل باهلجرة أُذن األثناء هذه ففي .وشرفه وعرضه وماله

 أكثر كرمي عزيز ضيف استقبال هناك واسُتقبلوا إليها نياملسلم من جمموعة
 الدنيا جعل على العزم عقدوا قد كانوا مكة مشركي ولكن .ُينتظر كان مما

 برئاسة احلبشة إىل وفدا وأرسلوا بينهم فيما وتشاوروا .املسلمني على ضيقة
 كبار من بعد فيما  أصبح الذي- العاص بن عمرو السياسي الداهية
 .محايتهم عن يتخلى كي املسلمني على النجاشي إثارة وحاولوا -الصحابة

                                                 
 .٣/١٠٥،  البن كثريالبداية والنهاية )١(
 ؛ املستدرك١/٤٦١  املسند،أمحد بن حنبل؛ ٢/٢٢٨سعيد بن منصور، ل؛ السنن ٥٦ اجلنائزأبو داود،  )٢(

 .٢/٣٣٨ ،حلاكم النيسابوري
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 .أخرى مرة املسلمني أمل خيبوا قد فيكونوا
 افتراءات من لديهم ما كل استفرغوا وقد .مليا إليهم النجاشي أنصت

 مثاال كان النجاشي أن بيد النجاشي، مشاعر على للتأثري سعيهم يف
 وأوضح .تافهة رخيصة اهتامات دمبجر به استجار من يطرد فلم للمروءة،

 مل ما بشيء حيكم لن أنه جبالء وأفاد قريش، من القادم للوفد هذا فكره
 القصر إىل املسلمني من عدد ُدعي هذا ضوء وعلى .أيضا إليهم يستمع
 بامسهم، ناطقا املسلمون واختاره يترأسهم  طالب أىب بن جعفر وكان
 . علي لسيدنا الكبري ألخوا  الرسول عم وابن مكة أشراف من وهو
 ووحدة واحدا صفا كانوا إذ بامسهم ناطقا اختاروه قد املسلمون وكان
 .لألنظار ملفتة كانت بينهم الوثيقة الرابطة وهذه .واحد كيان كأهنم متحدة
 أصول من يعّد هذا وكان له،تعظيما للملك يسجد أن الداخل على كان
 سجدي أن للمسلم جيوز ال إذ ه،يسجدوال مل املسلمني أن إال يفات،التشر
 حيث هذا، املسلمني تصرف املشركني وفد سّر وقد .جالله جل اهللا لغري

- النجاشي ولكن .ديوانه من ويطردهم عليهم سيغضب النجاشي أن فكروا
 يف بالدميقراطية يقولون الذين ليت ويا .للفضيلة مثاال كان -ذكرنا كما
 قبل احلبشي امللك هذا وعاشها مارسها يتال بالدميقراطية ميتثلون هذه أيامنا
 .احلقيقة من حظ يّدعونه فيما ولكان قرنا، عشر ةأربع

 :امللك أيها" : جعفر أجابهف األسئلة، بعض املسلمني النجاشي سأل
 ونقطع الفواحش، ونأيت امليتة، ونأكل األصنام، نعبد ؛جاهلية أهلَ قوماً كنا

 حىت ذلك على فكنا .الضعيف منا وّيالق يأكل اجلوار، ونسيء ،األْرَحاَم
 اهللا إىل فدعانا ،وعفافه وأمانته وصدقه نسبه نعرف والًـرس إلينا اهللا بعث

 احلجارة من هـدون من وآباؤنا حنن نعبد اـكن ما وخنلع ونعبده لنوحده
 وحسن م،ـالرح وصلة األمانة، وآداء احلديث، بصدق ناَروأَم واألوثان،
 الزور، وقوِل الفواحش، عن وهنانا والدماء، رماحملا عن والكف اجلوار،
 به نشرك ال وحده اهللا نعبد أن وأمرنا .احملصنة ِفوقذْ اليتيم، ماِل ِلوأكْ
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 المـاإلس أمور عليه فعدد :قال .والصيام والزكاة بالصالة اـوأمرن شيئاً،
 نشرك فلم وحده اهللا فعبدنا هـب جاء ما على واتبعناه هـب وآمنا فصدقناه،

 فعذبونا قومنا علينا فعدا .لنا أحل ما وأحللنا علينا، حرم ما وحرمنا شيئاً، به
 كنا ما نستحل وأن .اهللا عبادة من األوثان عبادة إىل لريدونا ديننا عن وفتنونا
 وبني بيننا وحالوا علينا، وشقوا وظلمونا قهرونا فلما اخلبائث من نستحل
 ورجونا جوارك يف ورغبنا اكسو من على واخترناك بلدك إىل خرجنا ديننا
 ."!امللك أيها عندك نظلم ال أن

 يدناـس عن فسأله .ملياً ينصت والنجاشي بالكالم جعفر لـاسترس مث
 ومل خشوع يف مرمي سورة  جعفر عليه فتال السالم، امعليه ومرمي عيسى
 ،األرض إىل يده النجاشي فضرب" .بالبكاء فأجهش نفسه النجاشي يتمالك
 ال نعم، )١(."العود هذا قلت ما مرمي بُن عيسى عدا ما :قال مث ،عودا فأخذ
 .واحد منبع من صادر األنبياء مجيع على النازل الوحي ألن قطعا فرق

 محايته وأعلن .اهلدايا من إليه محلوا ما مع املشركني النجاشي رّد
 رغم املسلمني من تشع الفضائل من عظيمة أشعة شاهد ألنه للمسلمني،

 .له دينا اإلسالم الختياره كافيا هذا وكان .معهم لقصريا اللقاء
 مل إن السامي املقدس الواجب هذا أن جند املوضوع، إىل عدنا ما وإذا
 .اخليال غري يعين ال فاضل جمتمع نشوء انتظار فإن الفرد، حياة يف ينفّذ

 من يتشكل اجملتمع إن حيث واجملتمع، الفرد بني الوطيدة للعالقة وذلك
 جهة ومن .بالفضائل اُدهأفر يتحلى الذي هو الفاضل فاجملتمع وهلذا .داألفرا
 كسبوها اليت الفضائل انةـصي ىلإ مضطرون األفراد أن ماكف أخرى

 وكما .قبل من كسبتها اليت الفضائل صيانة ىلإ مضطرة أيضا فاجملتمعات
 ليست أهنا كما أزلية ليست اإلنسان يكسبها اليت الفضائل إن ،آنفا ذكرنا

                                                 
 ؛٣/٨٨بن كثري، الالبداية  ؛٣٦٢-١/٣٥٨ ،بن هشامالسرية ال؛ ٢٠٢-١/٢٠١  املسند،أمحد بن حنبل )١(

 .٣٠٣-٢/٣٠١ ، النبوة؛ البيهقي، دالئل٢٥٣-١/٢٤٣ نعيم،أليب   النبوةدالئل



 

  ٥٦

 على الدوام يقتضي املكسوب واخلري الفضيلة أن مبعىن …كينونة فهي .أبدية
 السالم عليهم األنبياء غري أحد وال .بسببها الفضيلة أكتسبت اليت الشروط

 ظهور من حيرزونه ملا مقدمة كأجرة الضمان هذا هلم ُمنح فلقد الضمان، هلم
 بعلمه علم قد بحانهس اهللا ألن الفضيلة، لكسب بإرادهتم جهادهم أثناء يف

 فغري وهلذا .إهلية مبنح مسبقا وكافأهم املستقبل يف إليه يصلون ما األزيل
 ما على احلفاظ على مضطرون ومقامهم منـزلتهم كانت مهما األنبياء
  .دائماً والتقهقر الضياع فاملآل وإالّ مقام، من كسبوه

 اليت ائلالفض نأ :هي االستطراد هذا من عليها صلحن اليت والنتيجة
 باملعروف باألمر عليها ظوحيافَ تدوم واجملتمع للفرد باملعروف األمر كسبهاُي

 اجملتمع ذلك بانتهاء ينتهي حىت تدرجيياً والتراجع التقهقر سيبدأ وخبالفه .أيضا
 املعنوية القوة إذكاء من البد النتيجة هذه بلوغ دون وللحيلولة .القاصر
 عن والنهي باملعروف باألمر أيضا صلحي وهذا .مستمرة حيوية يف وجعلها
 ويف السواء، على وللمجتمع للفرد حياةٌ املقدسة الوظيفة هذه أن مبعىن .املنكر
 سيد اشتراط يف السبب هو هذا ولعل .احلياة على للحفاظ شرط نفسه الوقت
  .األشخاص بعض من البيعة قبوله عند باملعروف األمر  املرسلني
 يقول .الشرط هذا على  البجلي اهللا عبد بن ريرج بيعة لِبقَ قد فمثال

 الّزكاة وإيتاء الّصالة قامِإ ىعل  اهللا ولَرس بايعُت" :اجلليل الصحايب هذا
 باألمر القيام عليك أن :بوضوح يعين وهذا )١(."ممسل لكلِّ والّنصح
 .املنكر عن والنهي باملعروف
 فضائل اناإلنس ُتكسب املقدسة الوظيفة هذه فإن ذلك عن فضال
 املنكر عن والنهي باملعروف باألمر يقوم الذي ألن أيضاً، األخرى العبادات

 لدى الفضائل بتلك أوالً نفسه زّين قد اجلليل األمر هلذا نفسه نذر الذي أي
 أصعب يؤدي إنه إذ .أخرى فضيلة بأية للتحلي واستعد الوظيفة هبذه قيامه

                                                 
 .٩؛ الدارمي، البيوع ١٧ والصلة ؛ الترمذي، الّرب٩٧؛ مسلم، اإلميان ٤٢البخاري، اإلميان  )١(
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 يكون أيضاً مقامه أن فالشك .اهتمحي غاية بل األنبياء عمل وأثقلها، األمور
 .رفيع مستوى يف

 لدى املقدسة الوظيفة هذه ثقل إىل يشري كيف الكرمي القرآن إىل انظروا
 َعِن َواْنَه ِبالَْمْعُروِف َوأُْمْر الصَّالَةَ أَِقِم ُبَنيَّ َيا﴿ :البنه لقمان وصية ذكره
  .)١٧:لقمان(﴾ُألُموِراْ َعْزِم ِمْن ذَِلَك ِإنَّ أََصاَبَك َما َعلَى َواْصِبْر الُْمنكَِر

 ما أول الصالة بإقامة ابنه يعظ لقمان سيدنا أن الكرمية اآلية من يتبني
 أن دـيري وكأنه .املنكر عن والنهي باملعروف باألمر بالقيام يعقبها مث يعظ
 :البنه يقول
 مجيع لقبول شرط فالصالة ه،ـل جهاد ال هـل صالة ال من إن بّين يا
 مبا اسع مث أوالً، ربك جتاه هذه عبوديتك تؤدي أن عليك لذا دات،العبا
 والنهي املنكر ملنع وتسعى املعروف هذا حولك تنشر أن جهد من عندك
 النوازل من شىت أنواع ستجاهبك العمل هبذا قيامك أثناء ويف .عنه

   .الطريق أول ويف البداية منذ جتاهها بالصرب فتجّمل .واملصائب
 ونـزول الباليا جميء كانت دعوة أية لصاحب عجب وال ةمفاجأ ال إنه

 هذا ألن ذلك .اآلن حلد خالفه حيدث مل ألنه منتظَرة، هي بل .املصائب
 ال ما و الرجال من العزم أولو إالّ يتحمله ال وما اجلسيمة املهام من العمل
 العظام األمور هذه هبم وستعلو .وتعاىل سبحانه اهللا إال جزائه على يقدر

 هي اليت واملصائب للباليا هنا سيتعرضون ولكن العظام، أولئك مع يكونوال
 .العظام بأولئك الالئق بالصرب التجمل إال عليهم وما .العظام ألولئك مالزمة
 اجلليلة الوظيفة هذه أمهية ريفـش حديث يف  الكرمي ولـالرس يبني

 آخر وحديث )١(."ٍدَوِجها الٍءـَب يف ُجَهالئهم َبني أّميت اُرـخي" :يقول إذ
 من خري أذاهم على ويصرب اسـالّن خمالطا كان إذا املسلم" :ألمرا هذا يؤيد

                                                 
 .٢/١٧٤  للديلمي،الفردوس )١(



 

  ٥٨

 )١(."ماهأَذ لَىع يصرب وال اسـالّن الطخي ال ذيـالّ املسلم
 آسن، فاسد جمتمع يف املنكر عن والنهي باملعروف باألمر امـالقي نعم، 
 بعيداً قصية زاوية يف تعبدلل متفرغا نفسه على املرء انكفاء من أفضل عبادة
 لكان الشخصية العبادة من أفضل الوظيفة هذه تكن مل وـول .اجملتمع عن
 والتجليات بالفيوضات منشغال وميكث بيته يغادر ال  الكرمي ولـالرس

 من أفضل الوظيفة هذه تكن مل لو وكذا .قط الناس خيالط كان وما الربانية
 الُْمدَّثُِّر َياأَيَُّها ﴿بـ خوطب ملا الناس اعتزال يماـوالس األعمال من غريها
 ٢-١:املدثر(﴾فَأَنِذْر قُْم(.  

 قال وقد .املنكر عن وهني باملعروف أمر الدين نصيحة، كله الدين
 ولرسوله كتابهلو للَّه :قال ملن؟ :قلنا .الّنصيحة الّدين" : الكرمي الرسول
 )٢(."موعاّمته املسلمني ةموألئ

 .األساس قضيته القضية وهذه توقف دون اهللاب يعّرف فاملؤمن هذا وعلى
 مل يوم يف للطعام شهيته ويفقد النوم جيافيه حىت العمل هلذا نفسه يفرغ بل

 .حياته من اليوم ذلك يعّد وال اهللاب آلخرينا تعريف من يتمكن
  حتمله ما فيسرد الشاغل شغله  الرسولب تعريفال سيكون وكذا

 يضمن حىت ..ويتحدث هذا عن ويتحدث مشاق من الدعوة هذه سبيل يف
 .كافة أعماهلم يف قدوة السامعون يتخذه أن

 وهادياً دستوراً اجلليل الرب أنـزله الذي بالقرآن تعريفه سيكون وكذا
 شهادة من نفهمه ما هذا .به باعتصامنا منوطتان وكرامتنا عزنا وأن .للعمل

 يف وجال إالّ بأحكامه عملو اإلسالمي العامل به اعتصم أن ما إذ التاريخ،
 .مذر شذر تفّرق  حىتعنه يده أرخى إن ما وخبالفه الذرى،

                                                 
 .٢/٤٣  املسند،أمحد بن حنبل؛ ٢٣، الفنت هبن ماجا؛ ٥٥الترمذي، القيامة  )١(
؛ النسائي، ١٧ الرب والصلة الترمذي،؛ ٥٩ ؛ أبوداود، األدب٤٢؛ البخاري، اإلميان ٩٥مسلم، اإلميان  )٢(

 .٣١ البيعة
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 وحزناً حسرة أقول قليب، يف وحبسرة البيان تقتضي ضرورة هنا أرى
 :وهي األمل أشد متأملاً أجدين فيه فكرت كلما ألنين
 فهم .اهللا كتاب من شيئا يفقهون ال أصبحوا احلاضر يومنا مسلمي إن

 فتجد .حمضاً شكلياً بالقرآن ارتباطهم وغدا .آخر واد يف والقرآن واد يف
 شةياملع حياته يف وهو احتراما، صدره فوق القرآن يرفع مل َمن ينهر الذي
 جيعل وال حياته تورـدس قرآنه يتخذ ال فالذي .كلية خمالفة القرآن خيالف

 عنوانه كان مهما أليماً عقاباً اآلخرة يف يعاقب حياته، غاية به االحتكام
 رفيع، موقع يف علّقه أو حمافظ يف الدنيا يف بالقرآن احتفظ لو وحىت .وموقعه

 وارتكابه القرآن ذلك ملخالفته رجليه، أو قفاه من كذلك هو سُيعلّق رمبا بل
 .الدنيوية حياته يف اآلثام

 هؤالء لريى للحظة ولو الغيب ستار يرفع أن ميكن هل شعري ليت
 ومستمعني وقّراء ومفكرين وحمررين وكّتاب ومفتني وعاظ من الناس

 يعين األمر هذا ولكن …له وهجرهم القرآن عن ُبعدهم مصري ومعلمني
 .والتكليف االمتحان لسر خمالف هوو إرادته نم اإلنسان سلب
 من قليالً أن أظن ولكن .اآلخرة لوحات ملشاهدة الغيب ستار رفع :قلنا
 يف الشمس وضوح واضحة أليست ا،الدني يف عاقبتنا لرؤية كاف التفكري
 ذل أي ُترى .؟ملنو القرآن؟ عن بعيدين بقائنا مثن ندفع كيفالنهار رابعة
 ال نعم .إليه؟ ودفعنا بالقران العتصامنا وسيلة ليكون الذل هذا بعد ننتظره

 املنقذ أن اإلسالمي العامل يعلم أن والبد األليم الوضع هذا ينتهي أن بد
 هذا إلفهامنا إالّ العظيم النيب ُبعث وما .اهللا بكتاب االعتصام هو الوحيد
 .اهللا كتاب مرواأل استيعاهبا مبقدار اإلنسانية وتعلو وسترتفع .األمر

 الوظيفة هبذه قيامه جراء من الفردي املستوى يف اإلنسان، أن والنتيجة
 مثل ثواباً لينا اإلميان، صوت على األشخاص إليقاظ وسيلة يصبح املقدسة
 أمهية إىل ما شخص إلقناع وسيلة أصبحتم إذا أنكم :عيني .ثواهبم مجيع



 

  ٦٠

 من شاهبها وما اإلرشاد وضرورة الصيام وحكمة الزكاة ووجوب الصالة
 األعمال هذه من الشخص ذلك سيفعله و يفعله مما احلاصل فالثواب األمور،
 )١("هكفاعل اخلري ىعل الّدالّ نّإ" ذلك .نقصان دون ثوابه مثل لكم ُيكتب
 مما احلاصل الثواب فإن ذلك عن فضالً . الكلم جوامع أويت من قال كما
 مثل لكم كتبي بإرشادكم، اإلميان إىل اهللا هداه الذي الشخص ذلك يغنمه
 حيث املنكر عن والنهي باملعروف األمر أمهية مدى لنا يبني وهذا .أيضاً ثوابه
 يقول .احلد هذا إىل أثوبة اإلنسان يورث السبيل هذه يف الصغري العمل

 : الرسول
 َمن ِرأَج لُمث له كُِتب بعده اهب فَُعِمل حسنة ةًُسّن اإلسالم يف سّن َمن"
 فَُعِمل ةًسيِّئ سّنة اإلسالم يف َسّن وَمن شيء أجورهم من َينقُص الو اهب َعِمل
 )٢(."ءشي أَوزارهم من ينقص الو اهب عِمل َمن ِوْزِر لُمث عليه كُِتَب بعده اهب

 أو األقارب من أكان سواء ثوابه، يأخذ السنة هذه ضوء يف سار من فكل 
 االجتماعية احياتن يف حياة كنفخ حسنة سنة وسّن جديد هنج فتح ألن .البعيدين
 يف تظل احلسنات تلك فإن هنا، من ورحلنا احلياة هذه نافارق إذا وحىت امليتة،
 .اهذ على األخرى احلسنات نقيس أن وميكننا .حسناتنا سجل

 يف يضعوننا و روح بال حممل على سيحملوننا ما يوماً أن ننسى أالّ جيب
 وصديق وأم أب من إلينا الناس أقرب وحىت التراب، علينا ويهيلون حفرة
 اليت األثوبة تلك من غدقا علينا وستنـزل .هناك سيتركوننا وأحباب وأخ
 .األنوار من حبر يف غارقا قربنا وستجعل .سنّناها اليت احلسنة السّنة من ترد
 يف بذرناها اليت البذور بتلك القيامة يوم إىل أحياًء سنكون احلالة هذه ويف
 .أجسامنا حيث من أموات أننا مع الدنيا

 قرنا عشر أربعة منذ اآلخر العامل إىل ارحتل وقد  حممد سيدنا يف تأملوا
                                                 

 .١٤العلم  الترمذي، )١(
 .٤/٣٦١  املسند،أمحد بن حنبل؛ ١٥ ؛ الترمذي، العلم١٦مسلم، العلم  )٢(
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 وال يوميا حيفت إذ مثله؟ حي هو وَمن مثله باحلياة ينعم َمن ولكن الزمان، من
 وضع َمن يليه مث األثوبة؟ له وُتكتب صحائفه جبميع حسناته سجل أبداً يغلق
 وكلهم املاليني على يربون وهم ،االجتماعية احلياة بناء يف ذهب من لبنة

 واسعة اهللا رمحة إن نعم .حسنة لسّنة وسيلة أصبحوا ما بنسبة ثواهبم أخذوا
 .إليها يوصل الذي الطريق يسلك أن املرء وحسب
 فإّنه املُرابط الّإ عمله ىعل َتُمخي املّيت لُّك" : الكرمي الرسول يقول

 )١(."القرب فَتَّان نم ُيَؤمَُّنو القيامة يوم إىل عملُه له َيْنُمو
 غري شيء يف يفكر وال احلق، سبيل يف نفسه نذر الذي "املرابط" نعم
 املهالك هامن تتسرب قد اليت الثغرات سد حياته غاية وجعل دعوته،
 اآلخرين إىل وبركة منُي من عليه اهللا مّن ما تبليغ ويعّد بالده، إىل واملخاطر
 كل ويربو ينمو بل قط، حسناته سجل ُيغلق ال كهذا فإنسان .ةوظيف أعظم
 ارحتلوا مث اإلرشاد بذور من ماليني نثر َمن والتبليغ اإلرشاد تاريخ ويف .حني
 اخضرار وشاهدوا البذور تلك بذر وَمن .منها وردة رائحة يشّموا أن دون

 قبورهم حولت هؤالء مجيع فأثوبة .سنة مخسني بعد الزاهر بالربيع األرجاء
  .نور ومنبع إشعاع مركز إىل

 من ويعصمهم حسناهتم وينّمي أعماهلم يريب وتعاىل سبحانه اهللا إن ،نعم
 ماتوا قد هؤالء أن مبعىن .األنوار من سيوالً عليهم وينـزل القرب فتنة

 ممن حياة أكثر بل الثواب، حيث من أحياء وهم فحسب، جبسمانيتهم
  .العمل هذا مثل إىل يوفّقوا ومل أحياء يسّمون

  واملنافق املؤمن موقفو اإلرشاد -٧
 فيه يعيش الذي اجملتمع يف واحلقيقة احلق باسم ويلقّنها الفضيلة يعلّم املؤمن

 املسلمني سالمة إذ .إلميانه ضرورية نتيجة وهذه .إليه الدوائر أقرب من بدءأً
                                                 

 .٢؛ الترمذي، فضائل اجلهاد ١٦أبو داود، اجلهاد  )١(



 

  ٦٢

 الواحد كاجلسد فاملؤمنون أخرى جهة ومن .النتيجة هذه تولد ولسانه يده من
 اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى فإذا .الشريف احلديث يف ورد كما

 تولد والعوز النقص من عضو كل المةـس أن املعلوم ومن .واحلمى بالسهر
 ،املؤمنني هبموم املؤمن يهتم أن جداً وطبيعي فطرّي فأمر .كله اجلسد سالمة

 جسد أعضاء أليسوا ..بسعادهتم ويسعد ،بسرورهم وينشرح ،بآالمهم يتأملو
 .األبدي األخروي بالعامل يتعلق والسرور التأمل هذا كان إن وباألخص واحد؟
 مقيا فإن لذا النار؟ إىل أو اجلنة إىل أخيه بذهاب مبال غري املؤمن يظل فكيف
 املؤمن أخيه اهجت املنكر عن والنهي باملعروف األمر أي املقدس بالواجب املؤمن
 َوالُْمْؤِمُنونَ﴿ :تعاىل بقوله الكرمي القرآن يشري املعىن هذا إىلو .له مالزمة صفة

 كَِرالُْمن َعِن َوَيْنَهْونَ ِبالَْمْعُروِف َيأُْمُرونَ َبْعٍض اُءـأَْوِلَي َبْعُضُهْم َوالُْمْؤِمَناُت
 اُهللا َسَيْرَحُمُهُم أُْولَِئَك َوَرُسولَُه اَهللا َوُيِطيُعونَ الزَّكَاةَ َوُيْؤُتونَ الصَّالةَ َوُيِقيُمونَ

  .)٧١:التوبة(﴾َحِكيٌم َعِزيٌز اَهللا ِإنَّ

 املواالة هذه ومقتضى بعض، أولياء بعضهم وإناثاً ذكراناً املؤمنون ،نعم
 يراه ما وهو املنكر عن والنهي حسناً، هللا يراه الذي أي باملعروف األمر هو
 .التعامل هذا بغري ولّيه مع املرء يتعامل ال احلقيقة ويف ..قبيحاً اهللا

 األمر أي العمل هبذا قيامه أثناء يف نفسه املؤمن ينسى أالّ هو واملهم
 حىت نفسه، يف أوالً اإلسالم حيقق أن عليه إذ املنكر، عن والنهي باملعروف

 أفضل على زكاته ويؤيت بإتقان صالته فيقيم وخلقه، طبعه من جزءاً جيعله
 كل أصبح ما فإذا .شؤونه من شأن كل يف  ورسوله اهللا يطيع أي ..وجه
 حتتضنه وعندها .ينتظم بدوره فاجملتمع الصورة هذه على اجملتمع يف فرد

 رمحاين جو فينبعث سبحانه كنفه يف أفراده ويكأل سعتها بكل اإلهلية الرمحة
 .احمليط ذلك يف

 اخلالصة الفريدة النماذج ذهـوه للمجتمع السامي النمط هذا مقابلو
 َوالُْمَناِفقَاُت الُْمَناِفقُونَ﴿ :كاآليت املنافقني الكرمي القرآن يصور للمؤمنني



 

 ٦٣ 

 ِدَيُهْمأَْي َوَيقِْبُضونَ الَْمْعُروِف َعِن َوَيْنَهْونَ ِبالُْمْنكَِر َيأُْمُرونَ َبْعٍض ِمْن َبْعُضُهْم
 .)٦٧:التوبة(﴾الْفَاِسقُونَ ُهُم الُْمَناِفِقَني ِإنَّ فََنِسَيُهْم اَهللا َنُسوا

 ال الكرمي القرآن أن َبْعٍض﴾ ِمْن َبْعُضُهْم﴿:تعاىل قوله من يبدو وكما
 إذ املنافقني، بني هلا وجود ال الوالية ألن للمنافقني، "الويلّ" كلمة يستعمل
 طفيف بضرر منافعهم بتيأص إنف .تربطهم اليت يدةالوح الرابطة هي املنفعة
 تظهر َبْعٍض﴾ ِمْن َبْعُضُهْم﴿ :الكرمية فاآلية بينهم، فيما يدّب حاد بصراع إذا

 .املشبعة باخلبث النفسية حالتهم

 من ينشرون مبا "ِبالُْمْنكَِر َيأُْمُرونَ" أهنم :هي فيها يشتركون أخرى وصفة
 على هبا فيستحوذون ،باستمرار لفسادا ويلقنون خليعة مبتذلة نشريات
 إن حيث .ألوامرهم الناس فينقاد املغناطيسي؛ التنومي استحواذ الشباب
 زاغت فالذين .اإلنسان يف تؤثر درجة إىل قوية واإلعالنات اإلعالم وسائل
 ينفكون ال املنافقني بيد وآالت وعمالء وسطاء أبصارهم وغشيت عقوهلم
 قواهم إدامة ألجل واقترفوه إالّ لعيناً فساداً وال خبثاً يدعون فال .عنهم

 أينما هذه املميزة بصفتهم حاالً ُيعرفون فهم منافقون، وألهنم االستغاللية،
 .املعروف عن وينهوهنم باملنكر الناس يأمرون إهنم حيث .العامل يف كانوا

 ومينعون املعروف دون ولونحي" أهنم هي هلم الثانية املشتركة الصفة ،نعم
 من كل بوصمهم النفسية سيطرهتم حتت اجملتمع جلعل يسعون حيث ؛"رياخل
 متخلف وصائم مصلّ فكل ".رجعي متخلف" نهبأ الفاضل العيش يريد

 رجعية عالمة رؤوسهن يغطي وما للنساء املميز والزّي .نظرهم يف رجعي
 قومي أنت فإذن األمة حمبة إىل تطرقت ما وإذا .هلم شؤم وإشارة مرعبة

 .وهكذا ..نظرهم يف متطرف

 مصابون كأهنم حىت .عندهم وقبيح منكر وحسن مجيل كل إن نعم
 .األمة لدى ومستحسن معروف هو ما كل جتاه مفرطة حساسية مبرض
 مل من فيه يسقط الذي األسفل الدرك هو الذي النفاق مقتضى من وهذا



 

  ٦٤

 رآنالق جيّسم بل الكرمي، القرآن عنهم يعّبر كما وباطناً، ظاهراً يتكامل
  .)١٧٩:األعراف(﴾أَضلّ ُهْم َبلْ﴿ :بقوله واضحة صورهتم الكرمي

 يف التورط من أنفسهم يقوا أن املؤمنني على ينبغي األساس هذا وعلى
 وذلك وجهها، على مسؤولياهتم بأدائهم األسفل الدرك هذا يف السقوط
 والسعي املنكرات عن وهنيهم عليه واحلث باملعروف البعض بعضهم بأمرهم

 عليهم النفاق، هاوية يف السقوط وخيشون يتجنبون أهنم فكما .عنها تخليلل
 أن وعليهم .وأحباهبم ألصدقائهم العاقبة هذه مثل من كذلك خيشوا أن

 إن نعم، .أيضاً متيقظة حالة يف يعايشونه الذي اجملتمع وجيعلوا يقظني يكونوا
 .آنفاً ذكرنا كما مؤمنني كوهنم عن تنفك ال امليزات هذه

 ألصغر اجملال إفساح عدم ينبغي آمن سعيد جمتمع إقامة ألجل احلقيقة يفو
 جداً قصري وقت يف ينتشر األمر بادئ يف صغرياً يبدو ما فإن وخبالفه .منكر

 األمة وأحياناً بكامله، اجملتمع يهدد قد حد إىل الساري اءـكالوب ويستشري
 الفساد دّب وما .والتعاسة بالفناء فيهددهم مجيعا اإلنسانية بل قاطبة،

 التاريخ إىل ةنظر ألقينا إذاف .املنكرات مستصغر من إالّ تمعاجمل يف واالحنراف
 األمر لتكرر نتيجة وتفسخها اجملتمعات فساد من كثرياً رأينا الزاوية هذه من

 التحليل حيث من داًـج مهم نوردهـس الذي الشريف واحلديث .نفسه
 :سخةاملتف اجملتمعات هذه ملثل التارخيي

رائيل كان الرجل يلقى الرجل ـإن أول ما دخل النقص على بين إس"
 مث يلقاه من الغد فال .يا هذا اتق اهللا ودع ما تصنع فإنه ال حيل لك: فيقول

مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب 
 ِلَساِن َعلَى ِإْسَراِئيلَ َبِني ِمْن كَفَُروا الَِّذيَن لُِعَن﴿ :قَالَ ثُمَّ .بعضهم ببعض

 َيَتَناَهْونَ ال كَاُنوا  َيْعَتُدونَ َوكَاُنوا َعَصْوا ِبَما ذَِلَك َمْرَيَم اْبِن َوِعيَسى َداُووَد
 اهللا رسول قال مث .")٧٩-٧٨:املائدة(﴾َيفَْعلُونَ كَاُنوا َما لَِبئَْس فََعلُوُه ُمنكٍَر َعْن
: "َديي ىعل ذُنَّولَتأْخ ،املنكر عن َهُونَّلَتنو باملعروف ُرنَّلَتأْم اهللاو الّك 



 

 ٦٥ 

 )١(."ًراقص احلّق َعلَى لََتقُْصُرنَّهو ،أَطًْرا احلّق ىعل لََتأْطُُرنَّهو ،الظّامل
 جيّنب املنكر، أجازوا الذين إسرائيل بين من قسم موقف يذكر عندما هنا
 .نفسها اهلاوية يف السقوط عدم إىل هموينّبه نفسها، العاقبة مغبة من املؤمنني
 .زمان لكل احلكم من قسم لبيان هو احلوادث هذه أمثال ذكر أن والشك

 فالذي مرتكَب، منكر شوهد لقد :كاآليت نفسها احلادثة حنلل أن وميكن
 نّبه دـوق ..ويعارضه املنكر ذلك ينكر احلقيقة يف هو املنكر مرتِكَب نّبه

 يتطلب الذي ذاـه موقفه على حيافظ مل هولكن األول، اليوم يف املرتِكب
 ومعنوياته، الروحية حيويته على حيافظ أن من يتمكن ملو والثبات، الدوام
 كلهآو وجالسه إليه تقّرب لـب منكره، على املنكر مرتكب إصرار جتاه

 يف البغض بإظهار ساكناً حيرك أن يستطع مل أي .معه صداقته مدمياً وسامره
 ما نكرامل ذلك جتاه يبق مل وملا .اإلميان من لخرد من بعده ما الذي قلبه

 قلوهبم جعل سبحانه واهللا .اجملتمع يف لينتشر مالئم وسط له هتيأ فقد يقاومه
 .ممزق شر ومّزقهم داخلية منازعات بينهم فيما ألقى حىت خمتلفة

 جبعله النفاق اليهود الكافرمن قلب يف ألقى قد وتعاىل سبحانه اهللا إن نعم،
 اهلوان وأنواع التعذيب صنوف من قـيب ومل .املنكر صاحب قلبل موافقاً
 قبل ومن ..التاريخ أحقاب من حقبة يف النصارى عامل هبا سامهم إال والذل
 ذاقوا أخرى فترة يف ذلك وقبل .بابل يف عصور طوال األسرى حياة عاشوا
 واألمان الراحة جيدوا مل وهكذا ".شابور" عهد يف والعذاب التنكيل صنوف

 تركهم هو احلالة هذه إىل أرداهم الذي الوحيد ببـوالس .كان وقت أي يف
 التفرقة فنت فانتعشت .بينهم ماـفي املنكر عن والنهي باملعروف رـاألم

 .وآخر حني بني اسـاألس من يتزعزعون كانوا بل قلوهبم، يف واالختالف

 يقةاحلق يف يبني إسرائيل، بين عن احلالة هذه يذكر عندما  فالرسول

                                                 
 .٢٠ ، الفنتهبن ماجا؛ ١٧ أبو داود، املالحم )١(



 

  ٦٦

 احليلولة كيفية ويعلّم نفسها، العاقبة جتد لئال مقدماً به القيام ينبغي ما لألمة
  .االجتماعي واالهنيار التفكك دون

 خارج وهي فائدة فيها أحلظ اليت النقاط بعض أبني أن أود واستطرادا
 والتوحد االتفاق حيققوا مل -البعض لدى هو كما-  إسرائيل بين إن: الصدد
 كان فلئن .دائماً يؤدَّبون كانوا وهلذا . موسى يدناـس زمن يف حىت

 اتفاقهم نتيجة أنه فالبد -هكذا ويعّد- احلاضر الوقت يف ظاهرين اليهود
 هلم حقق حىت التارخيية، بقيمهم واالعتزاز التمسك من ناشئوال الظاهر
 وانشغلوا التارخيية قيمهم عن ابتعدوا فلو .األشكال من بشكل دولة إنشاء
 اليوم إسرائيل بين إن نعم، .احملتم االهنيار من مناص فال الداخلية نازعاتبامل

 بعض حيث من مفتوح أنه رغم مساوي لدين احترامهم مثرات جينون واليهود
 .والتجديد للتصحيح جوانبه
 إىل وفقر وعلل أمراض من فيه هو مما يعاين اليوم الميـاإلس العامل وإن

 الذل يكابد فروحه ،ذاته إىل ورجوٍع اضٍةانتف من هـل فالبد ،البؤس حد
 واألسقام، العلل من تضطرب وأعضاؤه ،والضعف القصور من يعاين وعقله
 وحينما .فأكثر أكثر يتدهور فلرمبا فوراً ويضمد عاجالً يسعف مل فلئن

 الكائناتب حتيط رسالته أن والضماد التداوي أثناء يف ُيعلم أن البد يتداوى
 احملبة ناشراً األرض أمم مجيع اهللا بإذن اإلسالم ضنحيت وحينها .برمتها
 .أمجع العامل يف جديدة روحاً ونافثاً والوفاق والوئام
 الدعوة مهمة أداء هو اإلميان شعار أن على تدل كثرية حوادث إن

 متعلقة احلادثة هذه .احلوادث تلك بإحدى الفصل هذا وسأفتتح .واإلرشاد
 وأثىن اهللا فحمد  الصديق بكر أبو قام : الصديق بكر أيب اـبسيدن

 آَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا﴿ :اآلية هذه ونؤتقر إنكم الناس، أيها :وقال ليه،ع
 َجِميًعا َمْرِجُعكُْم اهللا ِإلَى اْهَتَدْيُتْم ِإذَا َضلَّ َمْن َيُضرُّكُْم ال أَنفَُسكُْم َعلَْيكُْم
 مسعت وإين موضعها، غري على تضعوهنا وإنكم ،﴾َتْعَملُونَ كُنُتْم ِبَما فَُيَنبِّئُكُْم



 

 ٦٧ 

 املنكر عن لََتْنَهُونَّو باملعروف لََتأُْمُرنَّ بيده ينفس يوالّذ" :قَالَ  اهللا رسول
 )١(."ملك ُيستجاب الف هتدعون مثّ منه اِعقاب عليكم َيبعث أَن اهللا لَُيوِشكَنَّ أو
 بل أنفسكم، على انكفئواو اآلخرين إىل تلتفتوا ال :الكرمية اآلية تعين وال
 ضالل عن تباحثتم إذا أنكم :وهو املفهوم، هذا خالف هو منها املراد

 الفرد حماسبة على حثاً اآلية يف أن أي .أنفسكم تنسوا ال وزالّهتم اآلخرين
 على املعىن هذا أدركوا الذين أحد هو  الصديق بكر أبو سيدنا و .لنفسه
 لآلية الصائب فهمه على ليالًد  اهللا رسول حديث فروى وجه أفضل
 :بعضها هنا نسجل الباب هذا يف كثرية أحاديث وهناك .الكرمية

 بيده نفسي والّذي" :قال أنه  اهللا رسول عن حديث يف الترمذي روى
 عقابا عليكم يبعث أن اهللا لَيوشكّن أو املنكر عن ُونَّهلَتنو باملعروِف لتأُمُرنّ
 هو ضعيفاً حديثاً أيضاً الترمذي وروى )٢(."ملك ُيسَتجاُب فال دعونهت مث منه

 يدعو مث شراركم عليكم اهللا ليسلطن أو" :اآليت زيادة مع السابق احلديث
 )٣(."هلم يستجاب فال خياركم

 األعمال من شيئاَ يفهمون ال الذين والرعاع احلثاالت هم الشرار
 أو بكتاب نيؤمنو وال والتدين، الدين عن شيئاً يعلمون وال اإلدارة، وشؤون

 ومل .قدرها حق يقدروهنا وال كلها املعروفة باملقدسات فيسخرون نيب،
 .أفلحت وما خابت إالّ الدول من دولة أو األمم من أمة على اهللا يسلطهم
 وتوليهم األمة على األشرار تسلط هو العقاب ذلك أصناف من فصنف
 املسلمون، تحقهاس عادالً عقابا العقاب هذا غدا حىت والقهر، بالقوة أمرها
 اإليفاء عدم عقاب ويؤجل فيؤخر قط، يهمل وال ميهل سبحانه اهللا ألن ذلك
 العقاب موعد حيني إن ما ولكن املنكر، عن والنهي باملعروف األمر مبهمة
 واألبرار األخيار مأل لو األثناء هذه ويف ..مقتدر عزيز أخذ يأخذهم حىت

                                                 
 .٥/٣٨٨  املسند،د بن حنبلأمح؛ ٩الترمذي، الفنت  )١(
 .٥/٣٨٨  املسند،أمحد بن حنبل؛ ٩الترمذي، الفنت  )٢(
 .٧/٢٦٦لهيثمي، لجممع الزوائد  )٣(



 

  ٦٨

 هبا سجاجيدهم بتلت حىت خنةسا غزيرة بدموع اهللا إىل وتضرعوا املساجد
 إالّ منه يفلتون وال العقاب هذا عنهم ُيرفع فال الفجر إىل هبذا وقاموا

 .زمان أي يف يتبدل وال حييد ال إهلي قانون وهذا .مدته باكتمال
 وحداهتا مجيع وعلى احلياة قعوا يف كحقيقة العبارات هذه بسطتم إذاو
 أجزاء بضعة إالّ هو ما اليوم فحالنا .القدم منذ خيتلف ال نفسه األمر أن رأيتم
 .املتكررة التارخيية الدورة هذه من

 يف املنهمرة والدموع الصاعدة والزفرات والتضرعات املرفوعة فاألدعية
 إذن فكيف العظيم، العرش ذي عند القبول جتد مل إن املساجد يف املناجاة
 هو الذنب ذاه ارتكب، قد لذنب كفارة بأنه إالّ األمر نوضح أن ميكننا
 عدم األقل على أو مقدسة مبهمة القيام إمهال وهو كثرياً عليه أكّدنا الذي
 .األداء من حقها إيفاء

 هو وجودنا غاية إن إذ بربنا، الصلة مقطوعي الذنُب هذا ناجَعلَ لقد نعم،
 ..األمر هذا ألجل ربُّنا خلقنا وقد املنكر، عن والنهي باملعروف األمر

 أولئك احلق، سبيل يف أنفسهم نذروا الذين احلق، إىل الداعني والسيما
 استطاعوا لو بل اجلنة، حىت الدنيا يف سعيهم غاية جيعلون ال الذين العشاق
 األمر هذا مفضلني إليه ودعوا رهبم عن كذلك هناك لبلّغوا فرصة ووجدوا

 دخول يفضلون سامية أرواحاً حيملون الذين أولئك .األخرى اجلنة نعم على
 غاية هؤالء أمهل فلئن نعم .لزبانّيها حىت للتبليغ همأمكن إن تردد دون جهنم

 استأذنت قد واملصائب الباليا أن يعين فهذا ..اجلسيمة املهمة تلك وجودهم،
 أعلم واهللا .الدعاء إال أداؤه ينبغي ما ذلك بعد وليس .الدنيا على بالنـزول
 ..زاوية من الفناء حنو تام توجه احلالة هبذه اإلصابة ألن .الدعاء جبدوى
 وجهها على نقاباً الرمحة فيه أسدلت حيث ..عصيب يوم اليوم هذا ومثل
 .له رجعة ال جارف ببالء ابتلي قد أنه مبعىن .وجهه عن لثامه الغضب ورفع

 املرآة هذه يف رأيتم ،اإلسالمي للعامل املزري لوضعا هذا إىل متنظر وإذا
 .اآلخر تلو الواحد آنفاً ذكرناه ما
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 دفعت قد عريقة عظيمة أمة أن كيف سترون التاريخ إىل نظرمت إذا نعم،
 أصبحوا فاألجيال الرهيب، املنظر من فراراً ولوليتم سحيقة هاوية إىل

 نـزع فقد بعيداً، ضالالً ضلوا حىت وكتابه ورسوله باهللا الصلة مقطوعي
 من معاء،واأل املعدة إال هلم ليس عجيباً خلقاً وغدوا والقلب الروح عنهم
 .رئيس وال رأس دون

 ويعانون يكابدون سعد وال حظ دون العريقة الشعوب من اجلمع هذا
 ترى .منها والفكاك اخلالص جيدون وال األجنبية، السرية القوى خمالب حتت
 اليت الدموع تسعف ال ِلَم املشرفة؟ الكعبة يف املرفوعة باألدعية حل ماذا

 حلّت فلقد هذه، ليست الذنب ذلك ةكفار ألن ذلك ..املساجد؟ يف تسكب
 من فاخلروج .أبواهبا من البيوت ولنأت ..جليلة وظيفة بتركنا الطامة هذه بنا

 على املهمة تلك أدينا ولئن .فيها السقوط موضع من هو السحيقة اهلاوية
 املرفوعة فاألدعية وهلذا .تعاىل اهللا بإذن الرهيبة احلالة هذه من جنونا وجهها
 ولكن شك، بال للداعي أخروية فوائد هلا أن مع وحدها جتدي ال باأللسنة
 والنهي باملعروف األمر مهمة بأداء إالّ ليس الدنيا يف واهلوان الذل من النجاة
 .أداء أفضل املنكر عن

 أفاضل أشخاص واجملتمع اجلماعة يف يكون أن ميكن سابقاً ذكرنا وكما
 باملعروف األمر يكن مل إن لكنو اهللا، إىل مقربني يكونوا أن وميكن .كثريون
 حقها املهمة هذه لتويف مؤسسات تؤسس ومل يؤّدى، املنكر عن والنهي
 وهيهات سافله عاليه اجملتمع ذلك جيعل وتعاىل سبحانه فاهللا منظمة، بصورة

 .البقاء بدوام األمة تلك أو اجملتمع ذلك حيظى أن
 ؛منهم ثلة رتكبتها لذنب اجلميع يؤاخذ ال وتعاىل سبحانه اهللا إن ،نعم

 القيام على القادرين أن إالّ الضالون، املترفون يرتكبه مبا اجملتمع يؤاخذ فال
 حييط فالعذاب امليدان إىل ينطلقوا مل إن ،املنكر عن والنهي باملعروف باألمر
 .باجلميع
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 ارأَو اإذ الناس إنّ" :القضية هذه حول شريفاً حديثاً حنبل بن أمحد يروي
 اآلية تبينه نفسه واألمر )١(."اِبهعقب اهللا َيُعمَّهم نأ كأوش روهكني فلَم َراملنك

 أَنَّ َواْعلَُموا َخاصَّةً ِمْنكُْم ظَلَُموا الَِّذيَن ُتِصيَبنَّ الَ ِفْتَنةً َواتَّقُوا﴿ :اآلتية الكرمية
 .)٢٥:األنفال(﴾الِْعقَاِب َشِديُد اَهللا

  
 يةالتارخي احلوادث خالل من واهلالك اإلرشاد -٨

 مبهمة القيام زاوية من التاريخ يف أقوام هالك أسباب إىل النظر ميكن
 ونقيم املنظار هبذا ننظر وحينما ".املنكر عن والنهي باملعروف رـاألم"

 :اآليت يصادفنا ضوئها يف األحداث
 هالك عدمهما وإن أساسيتان، دعامتان املؤمنة اجملتمعات دوام لضمان

 سواء نفسها النتيجة إىل ونصل ،حمّتم أمر كهماهال وعاقبة اجملتمع من صنفني
 يؤدون قوماً يهلك ال اهللا إن .اإلجيايب أو السليب جانبه من األمر على اطلعنا
 من فيهم قوماً يهلك ال وكذا ".املنكر عن والنهي باملعروف األمر" مهمة
 .قلة كانوا ولو أمرهم على مغلوبني يكونوا ومل املقدسة املهمة هذه يؤدي
 السليب اجلانب أما .املسألة إىل النظر يف اإلجيايب هو اجلانب هذا نعد أن كنومي
 فاهللا "املنكر عن والنهي باملعروف األمر"بـ يقوم من قوم يف يكن مل إن فهو

 القدسية املهمة تلك يؤدون غفري جم فيهم كان لو وكذا .يهلكهم سبحانه
 سبحانه فاهللا غلوبيتهم،مب أقروا حىت وفجورهم اآلخرين ضاللة غلبتهم ولكن
 .موضعه يف الكرمية باآليات األمر وسنوضح .أيضاً يهلكهم سبحانه وتعاىل
 هو املؤمنة األمم من أمة هالك دون حيول الذي أن :بيقني نقول أن البد وهنا

 ال األمة نعم .لإلرشاد مؤسسات من أسسوه مبا اجلليلة املهمة هبذه قيامهم
  .اجلادة اجلهود هذه مبثل إال احملتمة النهاية من تنجو

 :األسئلة من ونوردعددا
                                                 

 .١٧؛ أبو داود، املالحم ١/٢٥  املسند،أمحد بن حنبل )١(
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  نوح سيدنا -أ
 يف لقوب ولكنه احلق، إىل قوَمه عمره طوال  نوح سيدنا دعا لقد

 حٍد إىل األمر وآل .قليل إالّ معه آمن فما ي،ذأو بل والرّد باإلنكار مرة كل
 ىلإو ،الكفار جتاه مغلوب بأنه االعتراف إىل  نوح سيدنا معه اضطر
 النيب هذا مثل دعاء أن شك وال .للنصر طلباً اجلليل ربه إىل وااللتجاء الدعاء
 :احلادثة هذه لنا يفصل الكرمي رآنوالق .يرّد مل وفعال يرّد، ال الكرمي

 َربَُّه فََدَعا  َواْزُدِجَر َمْجُنونٌ َوقَالُوا َعْبَدَنا فَكَذَُّبوا ُنوٍح قَْوُم قَْبلَُهْم كَذََّبْت﴿
 َوفَجَّْرَنا  ُمْنَهِمٍر ِبَماٍء َماِءـالسَّ أَْبَواَب فَفََتْحَنا  فَاْنَتِصْر َمْغلُوٌب يأَنِّ

 أَلَْواٍح ذَاِت َعلَى َوَحَملَْناُه  قُِدَر قَْد أَْمٍر َعلَى الَْماُء فَالَْتقَى ُعُيوًنا األْرَض
 ِمْن فََهلْ آَيةً َتَركَْناَها َولَقَْد  كُِفَر كَانَ ِلَمْن َجَزاًء ِبأَْعُيِنَنا َتْجِري  ٍرـَوُدُس
 .)١٦-٩:القمر(﴾َوُنذُِر َعذَاِبي كَانَ كَْيَففَ  ُمدَِّكٍر
 مأمور فهو .تاجها وأُلبس بالنبوة حظي قد  نوحاً سيدنا إن نغم
 كانوا قومه أن غري .هللا العبودية إىل الناس ويدعو وحده اهللا بأمر يأمتر إهلي

 ألن .النيب يف اإلميان كمال دليل هذا قوهلم أن حلالوا .جمنون إنه يقولون
 ومجيع عقب على رأساً انقلبت قد القوم ذلك يف االجتماعية احلياة موازين
 وسيطلقون .مقاييسهم يف سوياً ليس فالنيب .وانتكست انعكست قد القيم
 يسعى كان العظيم النيب هذا ألن ذلك .فعالً أشاعوه وقد جمنون أنه عليه

 أن جرم وال .كله اجملتمع كيان يف أفسدوه ما وإصالح هدموه ما إلعمار
 عن حديث يف ورد كما .جمنون أنه الوسط هذا يف هكذا كان من يوصم
 رفع هذا وعلى )١(."ونجمن وايقول ىحّت اهللا ذكر واأَكِْثر" : اهللا رسول
 سبحانه اهللا فأغرق ﴾فَاْنَتِصْر َمْغلُوٌب أَنِّي﴿ :ربه ودعا يديه  نوح سيدنا
 من املتفجرة والعيون السماء من املنهمر باملاء وأهلكهم الضالني، قومه

                                                 
 .٣/٩٩ بن حبان،صحيح ا؛ ٣٩ ؛ الترمذي، الزهد٣/٦٨  املسند،أمحد بن حنبل )١(
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 فالنتيجة أخرى حضارة هي ورمبا األطلنطس حضارة هذه هي ورمبا األرض،
 أن هي واحلادثة .آخر حبر أي أو األطلنطي يف سواء أُغرقوا قد الكفار أن

 باملعروف يأمرهم بينهم عظيم نيب وجود من الرغم على تغرق حضارة
 الكرمية اآلية وتعقب .مغلوب أنه أعلن ملّا وحني، آن كل املنكر عن وينهاهم
 هل أي ﴾ُمدَِّكٍر ِمْن فََهلْ﴿  نوح سيدنا مع املؤمنني وجناة القوم غرق
 على املبثوثة واخلرائب اآلثار من متعظ من هل :أيضا نقول وحنن مّتعظ؟ من
 منها كل بل جمرمني قوم على اتوأمار عالمات منها فاملئات ؟األرض وجه
 ؟..وَهلْ ُمدَِّكٍر؟ ِمْن فََهلْ أمامنا ماثلة اهللا من آية

   صاحل سيدنا - ـب
 ناقة إليهم اهللا أرسل حينما بيهم،ن  صاحل يدناـس قوم عصى لقد
 ورمبا .الناقة فعقروا َبَغوا ولكنهم بسوء، مسها بعدم وأمرهم معجزة

 هللا أن علمنا إذا ولكن للناقة، التعرض عدمب اإلهلي التكليف هذا ُيستغرب
 يكلف فكما ؛اإلستغراب يزول التكاليف من وعاًن عصر لكل سبحانه
 له كذلك رمضان شهر يف والصيام الزكاة وإيتاء الصالة بأداء سبحانه
 قوم اهللا أمر وكذلك .والزنا الربا وجتنب اخلمر شرب كعدم أخرى تكاليف
 .االمتحان هذا خسروا أهنم إالّ .للناقة التعرض بعدم  صاحل

 ِإذْ  ِبطَْغَواَها ثَُموُد كَذََّبْت﴿ :كاآليت احلادثة حتوّض الشمس وسورة
 فََعقَُروَها فَكَذَُّبوُه  َوُسقَْياَها اِهللا َناقَةَ اِهللا َرُسولُ لَُهْم فَقَالَ  أَْشقَاَها اْنَبَعثَ
  .)١٤-١١:الشمس(﴾َسوَّاَهافَ ِبذَْنِبِهْم َربُُّهْم َعلَْيِهْم فََدْمَدَم

 اِهللا َناقَةَ﴿ :قوله إالّ منه كان ما  صاحل نبيهم عصوا ملّا مثود فقوم
 أشقاهم ولكن .واملصيبة البالء زر مس يعين هلا التعرض ألن ذلك ﴾َوُسقَْياَها

 مجيعها، األدوار يف سار -يبدو كما- األمر وهذا .البالء زر فمس الناقة عقر
 تعرضوا والذين .أفواجاً يتعقبونه واآلخرون بالكفر القوم أحدهم يتقدم إذ
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 أمةً هذا مبسهم فأسقطوا واملصيبة، البالء زر مسوا قد خمتلفة فترات يف لديننا
 واستمر .الكرمي للقرآن بالتعرض األمة هذه نكبة بدأت وقد .عظيمة رفيعة

 بةالكع بتلويث أحدهم قام أما .واألشخاص األدوار تبدل مع السيناريو
 .أمثاهلا أخرى أشياء حتدث ورمبا التاريخ؟ من فترة يف زمزم وبئر املشرفة

 إىل السمع يلقي أن دون الناقة وعقر مثود من القوم أشقى تقدم وهكذا
 فعالً هبذا قاموا فالذين ..تتعرضوا ال ..تعملوا ال ..ال :رميالك النيب نداء

 عليهم فدمدم .خيمةالو عاقبتهم بأنفسهم هيأوا قد عليهم سكتوا والذين
 فكما .املاضي مقربة يف همَنودفَ ،بينهم متييز دون مجيعاً وأهلكهم ربُّهم
  .بسوء إالّ رونُيذكَ ال جعلهم ومصيبة ببالء أبادهم
 بل الصورة يصيب ال قد املسخ فمثال األجساد، املصيبة تصيب ال وقد
 الذي من أكثر السرية، مسخ بالء الء،ـالب هذا فهم يصعب ذاـل .السرية
 تنـزل اليت الباليا وأغلب .منه أشد أنه من الرغم على فقط اجلسد يصيب

 الغفلة دوام أسباب أحد أن وأعتقد .الصنف هذا من هي احلاضر الوقت يف
 :بـ السورة وختتم.عليهم النازل البالء مييزون ال الناس أن هو حمري؛ بشكل

 .يشاء ما ملكه يف يتصرف امللك صاحب فهو ﴾ُعقَْباَها َيَخاُف َوال﴿
 نبيهم يكون عندما مثود يهلك سبحانه اهللا أن اآليات هذه ضوء يف نرى
 ويسوي فيهلكهم وإرشاده، كالمه ُيسمع وال أمره على مغلوباً  صاحل
 اإلنسان والسيما الكون خلق دـق وتعاىل بحانهـس أنه ذلك .األرض هبم

 املؤمنون يكون وعندما .الدنيا وجود حكمة هي هذهف .به واإلميان ملعرفته
 ذلك أهل يزعزع سبحانه فاهللا احلكمة، هذه تتزعزع أمرهم على مغلوبني
 نول يتبدل مل إهلي قانون وهذا .ناذكر كما األرض هبم ويسوي العصر
 .كان زمان أي يف يتبدل
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  لوط سيدنا -ـج
 مل فساد قومه يف ظهر .إبراهيم لسيدنا معاصراً  لوط سيدنا كانو
 قومه جيادل العظيم النيب وهذا .اللواطة إمث فارتكبوا البشرية يف يلمث له يسبق
 وإذا .دُمْر شبان صورة على بيته يف حيلّون بضيوف وإذا .الشنيع اإلمث هذا يف

 وسيدنا يريدون، ما مونهوُيعِل الكرمي النيب بيت إىل يهرعون الضالني بالقوم
 بناته إىل هلم فأشار ﴾يْيِفَض ِفي ُتْخُزوِني َوالَ﴿ :بقوله يتوسل كأنه لوط
 .الرياح أدراج ذهبت كلها اجلهود ولكن .شرعي وسط إىل جّرهم ساعيا

 .﴾ُنِريُد َما لََتْعلَُم َوِإنََّك َحقٍّ ِمْن َبَناِتَك ِفي لََنا َما َعِلْمَت لَقَْد قَالُوا﴿ :إذ
 .﴾َشِديٍد ُركٍْن ىِإلَ آِوي أَْو قُوَّةً ِبكُْم ِلي أَنَّ لَْو﴿ :متحسراً قال لوط وسيدنا
 دفعه العصيب املوقف أن إالّ إليه، يأوي شديد ركن له كان احلقيقة ويف

 أن ميكن ال مالئكة كوهنم عن الضيوف يكشف وعندها .الكالم هذا ليقول
 .منهم الضالون القوم يقترب

 َجاَءْت َولَمَّا﴿ :الكرمي القرآن يف الطويلة القصة هذه من أجزاء نورد
 َوَجاَءُه  َعِصيٌب َيْوٌم َهذَا َوقَالَ ذَْرًعا ِبِهْم َوَضاَق ِبِهْم ِسيَء وطًالُ ُرُسلَُنا
 َبَناِتي َهُؤالِء َياقَْوِم قَالَ السَّيِّئَاِت َيْعَملُونَ كَاُنوا قَْبلُ َوِمْن ِإلَْيِه ُيْهَرُعونَ قَْوُمُه
  َرِشيٌد َرُجلٌ ِمْنكُْم أَلَْيَس ِفيَضْي ِفي ُتْخُزوِني َوال اهللا فَاتَّقُوا لَكُْم أَطَْهُر ُهنَّ
 أَنَّ لَْو قَالَ  ُنِريُد َما لََتْعلَُم َوِإنََّك َحقٍّ ِمْن َبَناِتَك ِفي لََنا َما َعِلْمَت لَقَْد قَالُوا
 لَْن َربَِّك ُرُسلُ ِإنَّا لُوطُ َيا قَالُوا  ِديٍدـَش ُركٍْن ِإلَى آِوي أَْو قُوَّةً ِبكُْم ِلي

 اْمَرأََتَك ِإالّ أََحٌد ِمْنكُْم َيلَْتِفْت َوال اللَّْيِل ِمْن ِبِقطٍْع ِبأَْهِلَك فَأَْسِر ِإلَْيَك َيِصلُوا
 َجاَء فَلَمَّا  ِبقَِريٍب الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبُح َمْوِعَدُهْم ِإنَّ أََصاَبُهْم َما ُمِصيُبَها ِإنَُّه

  َمْنُضوٍد ِسجِّيٍل ِمْن ِحَجاَرةً َعلَْيَها َوأَْمطَْرَنا اِفلََهاـَس َعاِلَيَها َجَعلَْنا أَْمُرَنا
 )٨٣-٧٧:هود(﴾ِبَبِعيٍد الظَّاِلِمَني ِمْن ِهَي َوَما َربَِّك َدـِعْن ُمَسوََّمةً

 سافلها عاليها اهللا فجعل ) لوط قوم مدينة( سدوم أُهلكت وهكذا



 

 ٧٥ 

 لوط مقو خيص ال العقاب هذا أن والشك .لوط حبرية عمق يف وُدفنوا
 .العقاب هذا إىل معّرضون وفترة دور كل ظاملي إن بل وحدهم
 إىل يدعون نصارى هناك كان إذ ).ايطاليا يف بوميب( هلذا مثال وأبرز

 يف يتمرغون القوم كان بينما أيضاً، مغلوبني كانوا ولكنهم واحلقيقة احلق
 املتأجج باللهب مقربة إىل املكان ذلك سبحانه اهللا فحول والرذائل، الفساد
 األموات عداد يف أصبحوا قد كانوا اهنم علماً ،)فيزوف( بركان من

 لينجوا، البحر شواطئ إىل هربوا الذين أن ومع .مديدة مدة منذ بأرواحهم
 .مواضعهم يف ودفنتهم الرماد من عظيمة ركامات تعقبتهم فقد

 وآخرون -د
 قد مقتدر، يزعز أخذ املؤمنني غري لوط قوم أخذت اليت األزلية القدرة إن
 النمط وعلى آخرين، أقوام على اهلالك يف عام بقانون حكمها أجرت
  .التاريخ يف الزمان مّر على واقع وهذا ..نفسه

 اعترهتا عندما األندلس، يف قرون مثانية دامت اليت الباهرة احلضارة :فمثالً
 فكان ."فرديناند" بسيف أذالء أعزاء البالد دخلوا الذين عاد يةداخل تغيريات
 إذ ..مندم حني الت ولكن املشينة، العودة هذه على كمداً يبكون املسلمون

 عوامل من بأيديهم هدموه مما عليه البكاء يستحق ما على يبكون ال كانوا
 ومحامات وعيون جنات من تركوه ما على يبكون كانوا بل وجودهم،
  .جنائزهم على يبكون كانوا ،نعم .طليطلة
 نووياألم كذلكو العباسيني، دّمرت اليت هي هارةاملن الرذيلة الروح هذه
 العيش عاقبه من الغصص جترعوا والسالجقة نفسها، باللوثة انقرضواو اهناروا
 فعندما ؛واهنيارها الروح هوان نتيجة إالّ العثمانيني عاقبة وما الفاسد،
 يف لالهنيار حزينة لوحات أمام أنفسكم جتدون "باغجة دوملة" قصر تدخلون

 لتذهيب صرفت الذهب من طناً عشر ستة أن تسمعون ألنكم ذلك يطانه،ح
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 .والرعشة اهللع فيأخذكم وريازهتا، احليطان تلك زخارف
 هذه على تقيموا أن وميكنكم .يتحول وال يتبدل ال إهلي قانون فهذا
 قامت ما وكل مصر، حضارة وكذا والساسانيني روما سقوط القاعدة
 ال اليت البلدة يهلك سبحانه فاهللا .التاريخ طول على احلضارات من واهنارت
 تلك وجود حكمة انتفت قد أنه هذا عىنإذي .به يعّرف وال امسه فيها ُيذكر
 حكمة، الدنيا لوجود تبقى ال أي هذا، هو الساعة قيام سبب ولعل .البلدة
 سبحانه اهللا جيعل وعندها ،مستشر واإلحلاد حال أهون على نوناملؤم حيث
 .سافلها ليهاعا الدنيا

 الباليا فظالل مراميه، ُتدرك وال ُيفهم ال كتاباً القرآن غدا وإن هذا،
 سعة من فإنه علينا، بعُد اهلالك ينـزل مل ولئن .إذن علينا تطل واملصائب

 بعد حيناً يقول الصديق بكر أبو سيدنا كان كما حلمه، وعظيم تعاىل رمحته
 إنّ" ذلك يهمله، وال املذنب هلمي حليم نهإ ،نعم !"أحلمك ما اللهم" حني
  )١(."هُيفِلْت لَم أخذَه اإذ ىحّت للظّاِلم ِليلَُيم اهللا

 الرمحن" بصفيت لنا نفسه يعّرف وتعاىل سبحانه اهللا أن كيف تأملوا،
 اجلليلتني الصفتني تلك ونقابل هـب نؤمن أن علينا إذاً فالواجب "..الرحيم

 باإلميان إليه القلوب مرشدين عاىلت اهللا إىل اةـدع واإلخالص، بالعبودية
 .واألمان
 ضرر، منه يصدر فلن واألمان، األمن إنسان هو املؤمن أن احلقيقة ويف

 للحياة وأمان أمن وصمام لإلنسانية، األمان ضمان مـه واملسلمون
 أمناً أشد فهو قاطبة اإلنسانية مع حاله هذا املؤمن أن فكما االجتماعية،
 اهللا أمره ما مجال من إليه انتقل ما يبلّغ فهو وهلذا .هلم أماناً وأعمق للمؤمنني

 للحيولة جبد ويسعى جمتمعه إعمار حياول نفسه الوقت ويف ، ورسوله به
 أهنم يعىن النبيلة الوظيفة هبذه القيام يأبون والذين .ضرر أي ميسهم أن دون

                                                 
 .٦١؛ مسلم، الرب ٥ )١١( البخاري، التفسري )١(
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  !الرفيعة "املؤمن" صفة من هلم اهللا وهب ما يرّدون
 إىل القلب، دائرة وهي دائرة، أصغر من ابتداًء عدة ظائفو للمؤمن نعم،
 واألمة، والبلدة، والقرية، فالبيت، موضعه، حسب كل دائرة، أوسع

 أقاصي إىل البلوغ له تيّسر فإذا متداخلة، لوظائف دوائر كلها واإلنسانية،
 يفهم مل لو وحىت .غهابلّ النور كنوز من لديه ما إلبالغ اوآفاقه العامل
 إمهال من الناجم حرماهنم فإن هلم يبلّغه ما كنه يدركوا ومل وهخماطب

 .وخيمة وعاقبته عظيم نقص إرشادهم
 وامللحدون الكفار ُيهلك فال اإلحلاد، وُيمنع الكفُر ُيصّد مل إن وكذا
 عليه كان إذ ؛اخلراب والدمار هذا من حظه سينال أيضاً املؤمن بل وحدهم

 الوقوع دون ليحول املنكر، عن النهىو باملعروف األمر وظيفة يؤدى أن
 .تقدير أقل على الشامل الفجيع باهلالك

 ُحدود ىعل القائم ثَلُم" :الشريف بقوله األمر هذا  الكرمي الرسول يوضح
 اأعاله َبعُضهم اَبفأص فينةَس ىعل وااستَهم ٍمقَو ثَِلكم اهيف اِقِعوالو اهللا

 همفَوقَ َمن ىعل واَمّر اءامل نِم ااستقَو اإذ اأسفله يف الِذين فكان اأسفله وَبعُضهم
 واأراد اوم كوهمَيتُر نْفإ افَوقَن َمن ُنؤِذ ومل اَخرق انِصيبن يف اَخَرقن انّأ لو وافقال
  )١(."امجيع اوَنَجو اجنَو مأيديه ىعل واأخذ نْوإ امجيع واَهلَك

 علم عليه يطلق كما التمثيلي، بالقياس متثيل، هو الشريف احلديث فهذا
 مبستوى عنها ويعّبر خطرة اجتماعية مسألة  الرسول يبني إذ .املنطق
 وهلة ألول يبدون رمبا السفينة خرق يف فالراغبون .متثيل صورة يف أفهامنا
 .قط أبرياء يعّدوا أن تسمح ال الوخيمة عاقبته ولكن أبرياء، أهنم

 هي الدنيا نإ :القول ميكن الشريف، احلديث هذا مفهوم من فانطالقاً
 واأُرِكب قد اختيار وال استثناء ندو البشر بين مجيع وإن ، نوح كسفينة
 نعيش اليت الدنيا سفينة نإو ،الدنيا يف للعيش مضطرون مألهن السفينة، هذه

                                                 
 .٢٦٩، ٤/٢٦٨  املسند،أمحد بن حنبل؛ ٦البخاري، الشركة  )١(
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 هذه يف احلياة ونظام ،غريها خيار لنا ليس وحيدة هي عاًم ونسيح فيها
 هذا يغّير أن كان من اًكائن ألحد حيّق ال لذا .فيها أركبنا َمن خيص السفينة
 وظيفة مجيعاً غرقنا دون واحليلولة السفينة على واحلفاظ .به خيلّ أو النظام
 الوظيفة هذه نإ أي ..هلا أمهية ال اصةاخل واحلياة أستثناء، دون فيها من كل

 أن ميكن فال .السفينة يف ركبنا احاملَ مجيعاً كاهلنا على أُلقيت قد العظيمة
 أمورنا خباصة هنتم أننا حبجة األبرياء الناس ماليني عداموإ إلعدامنا نسمح
 يريد من كل نكافح أن الضروري من أي .اآلخرين بشؤون نتدخل وال

 حنول الذي الوقت ففي وهلذا .االجتماعية باحلياة لخالاإلأو السفينة خرق
 يف ونبلّغ شرورها من اإلنسانية حافظني ،املنكرات أضرار وبني اجملتمع بني
 فاجملتمع .باملعروف اًأمر السامية والفضائل احلميدة اخلصال نفسه تالوق
 .بأنواعها السيئات من لمسي السليمة الفطر هتنشئ الذي

 ونشر وإمنائها الفضائل حتقيق هو اآلخر واجلانب ،املسألة من جانب هذا
 مقدسة وهي للمجتمع، تعهدناها اليت املهمة هي هذه .اجملتمع يف احلسنات
 .يضاًأ وعسرية
 .فيه اآلخرين ُيشرك أن املروءة، مقتضى من اإلميان، حالوة ذاق الذي إن
 مبصري دوماً يفكر فهو قدمه، أمخص إىل رأسه قمة من املروءة إنسان واملؤمن
 ما ويتذوق معه غريه يعيش أن يسعى زاه، ربيع وسط يرتع فحني .اآلخرين
 يقف أن ميكن هل ه؟غري حياة ليدمي للحياة حبه يدع املؤمن أليس .يتذوقه
 إىل املؤمن تدفع االستحالة هذه حراك؟ دون قلبه يف اإلميان نور نفذ من

 ضمان وهذا .املتعارفة القلوب عن باحثاً البيوتات ويف األسواق، يف السري
 املوت، حىت قلبه يف إميانه على احلفاظ إذ -جانب من- أيضاً لوجوده
 .املنكر عن والنهى باملعروف باألمر هو إمنا اإلميان هبذا القرب دخوله وضمان
 أن املؤمن على يتحتم لذا .لإلميان له ضمان فال منهما حمروما كان فمن
 .األقل يف لنفسه، إنقاذاً الوظيفة، هذه يؤدى
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 الدين لنصرة مقياساً واإلرشاد التبليغ -٩
 طراوته على وسيحافظ اجلليل الرب قبل من حمفوظ اإلسالمي الدين
 هذه ولكن .دينه حبفظ بحانهـس اهللا وعد فقد .الدين ومـي إىل ونضارته
 ومدى هـب املؤمنني مهة على تتوقف وصونه الدين عن اعـوالدف احملافظة
 ينهملد املسلمني نصرة جعل قد اهللا نإ أي الدين، اهلذ ووالئهم متسكهم
 املشيئة دامت ما حمفوظاً الدين يظلـس أي ،وحفظه حلمايته عادياً شرطاً
 .غري ال اإلهلي، الوعد يفهم هكذا .العادي الشرط وحتقق يةاإلهل

 عن نيذاّب يكونوا مل فلو للدين، حراساً يكونوا أن املؤمنني على أجل،
 ال وهذا وبركته، دينهم فيض من ُيحرمون اآلفاق يف له وناشرين حياضه
 اهللا إىل يرجعوا مل املسلمني نإ بل دينه، حفظ عن ختلى اهللا أن قطعاً يعىن
 تعّد اليت بإرادهتم احلفظ يف يدخلوا مل أي دينه، حفظ طلب يف بحانهـس

 وأذلّهم، سبحانه اهللا شتتهم وهلذا .اإلهلية اإلرادة تعلق حيث من عادياً شرطاً
 يف احلايل نقراضاال سبب ُيفهم وهكذا .وُيمنه الدين بركات من حرمهم أو

 عليه، ُيحافظ له رهتمونص بالدين املسلمني متسك دىمب إذ ؛الدينية احلياة
  .اليانعة أزاهريه وتتفتح يتعاىل اآلفاق يف نشره يف جهد من يبذلونه ما ومبقدار
 سبحانه اهللا فحافظ حياضه، عن وذّب الدين هذا  الرسول نصر ولقد

 ،عليه واحلفاظ عنه الدفاع املسلمون توىل اهللا رسول بعد ومن .عليه
 املسلمون ختلّى أن ما ولكن .دينه اًأيض سبحانه اهللا فحافظ العصور، طوال
 .اهللا أذلّهم حىت عنه أيديهم وأرخوا دينهم عن

 أعظم عليه واحلفاظ للدين النصرة هذه  الكرمي الرسول تلقى ولقد 
 العامل يف األبدية السعادة حيث ،األمة إليقاظ حثيثاً وسعى ا،القضاي من قضية
 الذي األساس والشيء م،لدينه املسلمني معايشة مدى على متوقفة اآلخر
 والعمل الدين خدمة هو اهللا مجال ورؤية واجلنة والصراط احملشر يف ينفع

 .السليم والقلب الصاحل
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 اجلواز هذا مثل املسلمني ميلّك أن ألجل  الكرمي الرسول دأب وهكذا
 . مسائله أوىل الدين إىل واإلرشاد اهللا إىل الدعوة كانت لذا ".مرور جواز"

 أيضاً فهم الكرام، الصحب يف الدين على للحفاظ الشعور هذا تنبه وقد
 تذهب ومل …به واعتصموا والنفيس بالغايل عنه ودافعوا الدين نصروا
 تعاىل اهللا رضوان كانوا ،نعم .لدينه اهللا حفظ حتقق حيث سدًى، أعماهلم
 الرسول من تعلّموه ملا العامل، أقطار إىل الدين إبالغ يف يتسابقون عليهم

 من وكذا آيات بضع إالّ للقرآن حفظهم يتجاوز كان ما ورمبا ، كرميال
  .العامل أرجاء يف الدين نشر يف وسعوا علموا مبا عاشوا أهنم إالّ احلديث،
 املنورة املدينة إىل  الكرمي الرسول بعثه ،عمري بن مصعب فهذا
 هذه لتحقيق أرسله دينهم، يعلّمهم َمن طالبني إليه منهم ثلة قدوم عقب
 ضيفاً ونـزل ،أحداً معه يستصحب أن دون وحده هبفذ وحدها، الغاية
 فيعلّمهم يومياً، يزورونه املدينة أهل كبار كانو .هناك املسلمني أحد عند

 آخر ويوماً  عبادة بن سعد آخر ويوماً ، حضري بن أسيد فيوماً دينهم،
 )١(.جيداً إليه ينصتون كانواو ..وهكذا . معاذ بن سعد
 كان فمن ممتعضاً، حانقاً يأتيه من مع ورفق بلني يتعامل  مصعب كانو
 من سيكونون الذين وهم- قلبه يف اإلميان حامالً يرجع السالح حامالً يأتيه

 يتمكن ال معهم حديثه رفِق نِم كان حىت -املستقبل يف  رسوله صحابة
 يقول فكان .فواللط الرقة وتلك اللني ذلك أمام طويالً يصمد أن إنسان أخشُن
 عزلنا كرهته وإن قبلَته، فيه ورغبَت أمراً رضيت فإن فتسمع، تقعد أَو :مثالً
 زالت وهكذا ..عنقي قطعت لو حىت بشيء أقابلك ال فواهللا تكره، ما عنك

 إالّ هّم له وليس باملوت يستهني الذي العظيم الداعية هذا أمام من العقبات
 ومضت حوله، من اهلالة حلقات اهللا بفضل فتوسعت .الناس إىل احلق إبالغ
  الكرام الصحابة وكذا بدر، يوم حىت اهللا إىل الناس دعوة يف هكذا  حياته

                                                 
 .١/٢٢٠  الكربى البن سعد،؛ الطبقات١/١٠٧  أليب نعيم،ءحلية األوليا )١(
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 تقلدوا "أُحد" يف ولكن .واإلرشاد التبليغ يف الفترة تلك إىل حياهتم أمضوا قد
 فاحلفاظ واجب، واإلرشاد التبليغ أن كما إذ لدين،على ا حفاظاً السيوف مجيعاً
 .احلفظ هذا يف معهم أيضاً  عمري بن ومصعب ..آخر واجب دينال على

 وعلى ولكن .بسالته على املالئكة غبطته حىت املساء إىل نادرة ببسالة فحارب
 َمبلٍَك وإذا كافر، سيف من قاضية بضربة وجهه على األرض على وقع غرة حني
 الرسول خاطبه املساء ويف وصوالته، مصعب جوالت ويدمي صورته يتخذ
 وعندها ..اهللا رسول يا مصعباً لسُت :املَلَك فأجابه !مصعب يا : الكرمي
 .مدة منذ شهدسُتا قد مصعباً أن علموا
 إىل الكرام الصحابة من مجع مع  الرسول أتى املعركة انتهاء وبعد 

 السيف وضربة ،نكبامل من قطعتا قد يديه أن ورأوا الشهيد، مصعب جثمان
 تربط األلياف بعض إالّ العنق عن الرأس فصلت درجة إىل قوية عنقه على
 املضمخ األرض تراب يف وجهه أخفى وقد )١(بكتفه، املبارك الرأس ذلك
 يصيبه اهللا رسول هامدة جثة وهو يبصر أن خاف لكأمنا ..الزكية بدمائه
 كأنه أو !.وخيشاه ُيحاذره الذي هذا يرى ال حىت وجهه فأخفى السوء،
 يؤدي أن وقبل اهللا، رسول جناة على يطمئن أن لقب شهيداً سقط إذ خجالن

 )٢(.عنه والدفاع محايته واجب هناية إىل
 بل والنبل جاعةـالش هذه يف الوحيد هو عمري بن مصعب يكن مل
 ..الشعور وذلك الروح تلك حيملون كانوا مجيعاً  الكرام ةـالصحاب
 بعض حدث أن إىل احلفظ هذا ودام .دينه وتعاىل سبحانه حفظ وهكذا

 قطع هذه اهلزات فترات ويف .حني بعد وحيناً فترات، ويف التصدعات
 ومل عنه يدافعوا مل الذين املسلمني عن وبركته الدين ُيمن من شيئاً سبحانه
 لو وإالّ عنه، ودافعنا نصرناه ما مىت ديننا يصبح الدين إن حيث ينصروه،

                                                 
 .١٢١، ٣/١٢٠، ٢/٤٢  الكربى البن سعد،الطبقات )١(
 .٥٢  ص خلالد حممد خالد،رجال حول الرسول )٢(
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 من اجلليل الرب حيرمنا حياضه عن الذب يف وتراخينا عنه يدنا كففنا
 .الروحية ووارداته النورانية فيوضاته

 الدين صالح ابتسم ما الصلييب حتاللاال حتت القدس كانت فعندما
 يوم خطيب نإ حىت عدة، لسنني مراً بكاًء بكى بل ضحك، وال األيويب
 صالح أخذ الصالة انقضاء وبعد .والضحك االبتسامة ضرورة ذكر اجلمعة
 :التاريخ حافظة يف تنقش أن تستحق اليت مقولته له وقال اخلطيب بيد الدين

 منه عرج الذي واملسجد أبتسم كيف بربك يل قل ولكن .تعنيين لعلك"
 ما العظيم الرجل فهذا ".األعداء سيطرة حتت الكرمي ربه إىل  املصطفى

 وكان األقصى املسجد استرداد حلني ليسكنها واحدة خيمة إالّ له كان
 .األعداء بيد أسري اهللا وبيت بيتاً أمتلك كيف :يقول

 نصرنا فإذا دورنا، جاء واآلن ...دينهم الدين غداف الدين صانوا هكذا
 الفرائض أفرض من هذاو ديننا لنا سبحانه اهللا حفظ نشرناه،و وتوليناه، ديننا
 .استثناء دون أحد كل على

 ّهميف مث كلها، حياته به حييا مث دينه أوالً يعرف أن عليه املؤمن إن نعم،
 هبذه مكلف مؤمن فكل .النور هبذا أيضاً حياهتم لينّور به حييا مبا غريه

 .اإلسالم مبادئ وفق -نعتقد كما- الوظيفة
 هي بل قدرها، حق تقّدر ال حيث ضرورية، أراها اليت املسائل بعض سأبني

 .احلاضر الوقت يف احملزنة احلالة هذه إىل بنا أدت اليت الرئيسية األسباب من
 .تدرجيياً الدين إمهال :أوالها
 موقوفاً األمر زمام وترك معينة، فئة على الدينية اخلدمات حصر :ثانيتها

 .األول كالسبب علينا خطر الثاين السبب هذا .الزمرة تلك على
 من وقت أي يف ميكن فال .قطعاً فئة على ُيحصر ال الدين أن جيداً لُيعلم
 إليه، ينتسب من مجيع ملك هو ثحي معينة، فئة ملك الدين يكون أن األوقات

 العبد بني الرابطة هذه إزالة ميكن فال .ربه مع ورابطة عالقة ذو فرد كل إن إذ
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 إن .عنه الشخصي ودفاعهم لدينهم نصرهتم دون احليلولة ميكن ال كما وربه
 ولن .ُيغتفر ال جسيم وخطأ عظيمة غفلة خاصة فئة على الدينية اخلدمات حصر
 الفرج جيد وعندها الغفلة، هذه من باخلالص إالّ أليم وضع من فيه حنن مما ننجو
 .الدين ظهور مانعي نكون هذا وخبالف .طريقه إلينا

 لعب من لعبة معينة مؤسسة على الدينية اخلدمات حصر أن شك الو
 والتبليغ اجلهاد فهومم مع له عالقة ال العمل هذا مثل ألن ذلك األجانب،

 بعثه فقد ،سجدامل جدران بني حصره ميكن ال نيكد اإلسالم إذ ؛اإلسالم يف
 .التجزئة يقبل ال كلٌ فهو واآلخرة، للدنيا إعماراً سبحانه اهللا

 وننجو الذل من نتحرر أرواحنا، وتألفه ككل الدين نقّيم الذي اليوم ففي
 بشعاع واإلنسانية واالجتماعية الفردية املسائل ستتوضح حيث اهلوان، من

 .الظلمات يف واالضطراب القلق من اإلنسان ينجو ٍذوعندئ .املنري الوحي
 بأرواحنا- الكلي التام التوجه علينا الة،احل هذه مثل نقّيم ولكي
 هو إن اهلوى عن ينطق ال َمن بّينه ما على املؤسس القومي الدين إىل -وكياننا

 . الكرمي الرسول ذلكم ،يوحى وحي إالّ
 ،تعاىل اهللا يغّيرنا ال أنفسنا يف ام نغّير مل إن :أخرى مرة اآليتب وأذكّر

 مافك الفرد استقامة مبدى منوطة فالنتيجة ؛اإجيابو اسلب سارية القاعدة هذهو
 ال لذا أخرى، مرة تستردها استقامته كذلكالدينية، باحلياة ُيذهب احنرافه أن
 .عنه مدافعني للدين ناصرين ليكونوا فرداً فرداً الناس تنشئة من بد

 ،سليمة صحيحة أسراً ونئينش األصحاء األفراد أن ننسى ال أن بدوال ،هذا
 مث الفرد هو اجملتمع يف إذن األساس فاحلجر .معاىف سليماً جمتمعاً تولد وهذه
 السليم واجملتمع ،أوالً أفراده صالح دون من صاحل عجمتم فال ..وهكذا األسرة
 دميومة وألجل ، ورسوله اهللا أمره ما على باالستقامة وجوده يثبت الذي هو
 باملعروف عامراً فيه من كل قلب يكون أن بد ال املنوال هذا على اجملتمع هذا

 ؟أنفسهم األفراد غري هبذا يقوم ومن .املنكرات من ومتطهراً
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 الرسول وبّينها سبحانه اهللا بّينها فقد )تقنيته( وفنه التبليغ أصول أما
 تبلغ ال املنهج هذا وفق تسري ال اليت والدعوة اإلرشاد نإ حىت . الكرمي
 ،السوي صراطه سلوك غري بسلوٍك رضىي ال اهللا ألن ذلك .املرجوة النتيجة

 وال .بأسرها الدنيا عنه رضيت لو حىت اهللا عنه يرضى ال أمٍر من جدوى فال
 حظنا يعّدل ال وحنن .بحانهـس اهللا مع كان ممن قريبة اهللا رمحة أن شك

 من الوافر، النصيب هلم ممن للدين ناصرونال املباركون أولئك إالّ املنكود
 مرة وأكرر .وفقها حياهتم وينظمون النفحات تلك فيستنشقون اإلهلية الرمحة
  .ديننا الدين يكون الدين، نصرتنا بقدر أنه :أخرى
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 ومن به، اخلاصة وتقنيته فّنه عمل ولكل به، اخلاص تعريفه علم لكل
 العلم فروع من فرع أي يف اخلوض ميكن ال التقنية وهذه التعريف هذا دون
 فال للمسلم عمل أقدس التبليغ كان وملا .العمل جهات من جهة أية وال
 ال األمور هذه فيه يراعى ال تبليغ وأي .به خاصة وفنوناً أصوالً له أن شك
 وقيت جناح من حيرز ما أما .ورائه من طائل ال جهٍد بذل سوى نفعاً جيدي
  .غد بال ألنه ضمين، إخفاق فهو

 ذلك نسبق ولكن مواد، صورة على تهاوتقني التبليغ فنون بعض سنورد
 علماً نذكره، ما على تنحصر ال وفنونه واإلرشاد التبليغ أصول بأن :بالقول

 العملي التطبيق جانب فيه اختذ قد وقواعد أصول من نقدمه أن حناول ما أن
 يف خربها ممَّن الشريفة، واألحاديث الكرمية اآليات ضوء يف وأعّد أساساً
 هِدقلت حىت الصبا، عهد منذ والتبليغ اإلرشاد رجاالت فجالس العملي، الواقع
 .ارمسي  الدعوة والتبليغوظيفة
 من هي وتلك والواقع، احلقيقة عامل مع تعابرينا بعض وافقتت ال وقد هذا
  .وقصورنا نقصنا

 تسري يف مفاصل احلياة اليت األفكار نأ :الصدد هذا يف ودستورنا
 .احلياة تستحق اليت هي املعيشة
 
 واإلرشاد العلمبني  عالقةال -١
 املنكر عن والنهى باملعروف األمرمهمة  يتوىل من كل يكون أن بد ال

 أن الداعية فعلى .واحدة حلقيقة وجهان والتبليغ العلم ألن ذلك .بالعلم هزاًجم
 سبباً يكون وإالّ لآلخرين، تبليغه يريد الذي دينه حبقائق جيداً نفسه ينشئ
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 إالّ النتيجة هذه وما .دينه وعن عنه خماطبيه ينفّر قد بل كثرية، إلخفاقات
 .هولغري له والدنيوية الدينية احلقوق على جتاوز

 اإلرشاد عالقة لبسط نسعى مث عامة، للعلم نانظرت الفصل هذا يف سنذكر
 .والعمل والعلم

 سفينة ليصبح يتجسم وهو آدم، سيدنا حمراب كله الوجود عامل يف العلم
 جارية وديان إبراهيم سيدنا يف وهو ،السفينة يف نوح سيدنا ويصبح نوح، سيدنا
 يصبح أو ،موسى سيدنا يف الطور ليصبح يتجسم وهو اإلهلي، الوحي مبسيل
 .العلم هو واللب قالب الكائنات يف ُيرى فما لذا ..الطور يف موسى سيدنا
 رؤية أو نفسه، معرفة بعد لربه اإلنسان معرفة هو العلم العلم؟ ما

 مبا اإلهلية، "األمساء"و "الصفات" ملشاهدة مرصاداً نفسه جبعل لربه اإلنسان
 العلم هو هذاف .به والعلم ربه معرفة إىل لوصولل وسعيه مشاعره، يف يكتشفه
  :العلم صميم يف ضارباً أمرة يونس الشاعر عنه عّبر كما احلقيقي،
 ،تعرف أن هو العلم
 ،نفسك تعرف أن
 ،تعرفها مل فإن

 ...قرأت ما على فالعفاء
 مغزى ذو بليغ كالم وفه "ربَّه عرف فقد نفَسه َعرف من" :قوهلم أما
 رصني دستور بل شريف حبديث ليس وهو نبوياً، ديثاًح كوني يكاد دقيق
 باآلية الدستور هذا يسند الكرمي والقرآن واملعىن، املغزى حيث من قّيم

 .)١٩:احلشر(﴾أَْنفَُسُهْم فَأَْنَساُهْم اَهللا َنُسوا كَالَِّذيَن َتكُوُنوا َوال﴿ الكرمية
 أنفسكم تمنسي ما وإذا .وذاتكم أنفسكم ُينسيكم اهللا، نسيتم إذا نعم
 .فتنسوهنا أنفسكم عن غرباء وتصبحون تغفلون وعنده .اهللا عن تبتعدون
 يف يدخل ومن وتغذيها، األخرى إحداها تولد مفرغة حلقة تتكون وهكذا
 عقبيه، على ينقلب بل ينجو، أن مبكان الصعوبة من دةـالفاس الدائرة هذه



 

 ٨٩ 

 :وـوه آخر معىن الكرمية ةـاآلي من نفهم أن وميكن .هدرا ويذهب
 باخلارج تنشغلون وعنده أنفَسكم، فينسيكم اهللا، تنسوا أن احذروا
 تفكركم جمال توجهون فال وحدها، اآلفاق إىل أنظاركم فتتحول فحسب،

 ولكنه القرآن وعن اإلسالم، عن يتكلم من فتجد .أنفسكم إىل وحماسبتكم
 أحكام هإلي األقربني أقرب يهمل ورمبا ن،اآلخري من أحكامه تطبيق ينتظر

 إىل هنظر كثف حيث راهمي ال هوو ،هبيت ويف جهاراً وحيقرها اإلسالم
 اهلتافات اإلنسان قطلي أن حزين هو وكم .ريدي ما منهم منتظراً اآلخرين
 الشياطني، خطوات متتبعاً والشوارع، األزقة يف واجلوالت باإلسالم املطالبة
 مرات يومياً يتحرى الو .الدقيقة باحملاسبة يأخذها أن دون من نفسه ناسياً

  .اجلليل ربه مع عالقته مدى ومرات
 أين دقيقاً حساباً حنسب أن علينا اجلبال، ذرى يتسلق كمن حنن نعم،
 أي ألن احلبل، ونربط )اخلطاّف( الكالّب سنضرب وأين أقدامنا سنضع
 .حبياتنا يودى -تافهاً كان ولو- نرتكبه خطأ

 يف حىت بل واملسجد املعبد يف هنفس اإلنسان ينسى أن عجباً أليس !نعم
 ينسون الذين هؤالء عدد أن متأملاً وأعترف ..املطهرة والروضة الكعبة
 !اخلسارة هذه أعظم ما رب فيا .حيصى ال األماكن هذه يف أنفسهم
 ال الذي العلم إذ .اإلهلية واحملبة اإلهلية املعرفة ينتج أنه وهي غاية، للعلم
 نعيم ضمان وهو- الروحاين ذوقه يلهب وال اناإلنس قلب يف اهللا حمبة يضرم
 منبع هو وحققها الغاية بلغ الذي العلم ألن .غايته بلغ علماً يعّد ال - اجلنة
 الذي فالعلم .معنوي موت وبدونه ملشاعرنا، الدافق والشريان لطائفنا، حياة
 وليس العلم هذا هو الشريف واحلديث الكرمي القرآن عليه وحيث عليه يثين
  .العلم هو هذا بل .غريه

 أحب أنين إالّ األساس، موضوعنا ليس أنه مع املوضوع هذا خضنا وقد
 :العلم ختص اليت الشريفة واألحاديث الكرمية اآليات من بعضاً أتناول أن
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  )١٤٦:الزمر(﴾َيْعلَُمونَ الَ َوالَِّذيَن َيْعلَُمونَ الَِّذيَن َيْسَتِوي َهلْ قُلْ﴿ - أ
 الذي مع واءـس تعاىل اهللا إىل اإلنسان بيد خذيأ الذي العلم لـه أي
 يراقب من يوصل الذي العلم يستوي وهل املخترب؟ يف اإلنسان يسجن
 الذي والعلم اهللا إىل نور من مبدارج يصعد أن ناوياً التلسكوب أمام النجوم
 اللذان هذان يستوي هل أوضح وبتعبري .وأنظمتها؟ النجوم يف نظره يسّمر
  األخرى؟ عن خمتلفة نظر اويةز منهما كل ميلك
 جلّ يصرف األسرار خزينة متتبعاً كالفأر الكتب بطون يف جيول َمن إن
 علم من واحداً سطراً يقرأ أن دون من والشروح احلواشي كتابة يف عمره

 حيمل كمن القرآين بالتعبري هو العامل، اسم عليه يطلق الذي هذا احلقيقة،
 يف حيلّق به وإذا سطراً يقرأ الذي كاملال اإلنسان من هذا أين .أسفاراً

 الفرق أن أظن .روحي وانتشاء نشوة يف آن كل يف ويعيش السماوات
 كل" اهللا إىل املوصل فالعلم ".شيء كل"و "شيء ال" بني كالفرق بينهما
 ".شيء ال" الطريق يف يتركك والذي "شيء

  .)٢٨:فاطر(﴾الُْعلََماُء ِعَباِدِه ِمْن اَهللا َيْخَشى ِإنََّما﴿ - بـ
 ولكن .الكرمية اآلية هذه يف العلماء على والثناء بالعلم اإلشادة جداً واضح

 .ربه جتاه بعلمه خشوع يف الواقف اإلنسان يف أي موصوفه، يف يكون الثناء
 )١(."اءاألنبي وَرثةُ العلماَء إنّ" :يقول  والرسول .وأمهيته ثقله علم ولكل
 دون نصاعتها على احلقيقة يرون رالبش من زمرة هناك كانت لئن !نعم
 احلقيقة إىل ننفذ أن فنستطيع حنن أما .السالم عليهم األنبياء فهم غبش،
 أن كان َمن كائناً إلنسان ميكن ال حيث .كالمهم يشّعه الذي النور بوساطة

 ورمبا .األنبياء من نّيب رعاية حتت يدخل أن دون من املطلقة احلقيقة جيد
 الصواب أما وسعيه، جبهوده الصواب من القريبة احلقائق بعض عن يكشف

                                                 
 .١٩ الترمذي، العلم ؛١٠البخاري، العلم  )١(



 

 ٩١ 

 فاألنبياء وهلذا .السالم عليهم األنبياء بداللة إالّ عنه الكشف ميكنه فال املطلق
 الكرمي والقرآن .الصاحلون العباد بعدهم ومن هللا، احلقيقيون الوارثون هم
 احلديث بني العالقة تلك و .األرض يرثون الذين الصاحلني اهللا عباد إىل يشري

 الذين هم الصاحلني اهللا عباد أن :تعين إذ وواضحة ةجلي اآلية وهذه املذكور
 ؛غريهم وليس ألنبياءل الوارثون وهم ،األرض خلفاء يكونوا أن يستحقون

 مترمجاً ليكون إنسان أّي حتقق ومبقدار الصواب، ترمجان النيب ألن ذلك
 .لألنبياء حقاً وارثاً يكون للصواب

 القياس، هذا  الرسول من ُدوِرأُ اآلخرين على العامل لفض بيان وألجل
  )١(."مأَدناك على كَفَْضِلي عاِبِدال َعلَى اِلِمالع فَْضلُ" :يقول إذ

 االحنراف وهذا .حني كل والزيغ حنرافلال معّرض اجلاهل العابد إن نعم
 آن يف هللا مراقبته عدم يعّد من منهمف .اهللا عند العبد مرتبة حسب نسيب
 العلماء أن واحلال .احنراف فهناك املسألة نسبية ورغم ..جاداً احنرافاً حدوا

 يف فهم .أنفسهم مع مستمرة وحماسبة دائمة مراقبة يف األنبياء ورثة هم الذين
 ومما .احملدقة واملخاطر املهالك جتاه االستعداد أهبة وعلى دائم، روحي توق
 أفضل مسألة، كلب تام شعوروب معرفة عن يتعبد الذي العامل أن فيه شك ال
 .الكرام الصحابة أدىن على  الرسول كفضل شعور، بال يتعبد ممن
 .مقايستهما ميكن ال أنه :يعين هذا احلقيقة أنو

 للنيب الوارث الكامل اإلنسان أن وهي ،املسألة هذه يف دقيقة نكتة وهناك
 مركز كأنه حىت .األقدس الفيض من عليه ُيفاض نور منه يفلت ال 

 من ذّرة ولو يهدر فال .الشمس من املنبعثة األشعة البتالع كبري استقطاب
 مجالية بتجليات إليه وينتقل ،األحدية بتجليات عليه يفيض مقدس فيض كل
 مستدمي نشاط يف قلبه أركان مجيع فتكون عليه، الرمحة بإسباغ تالطفه لطيفة
 .تالفيوضا هلذه عاكسة مرآة كونيل ساعياً دائمة، وفعالية

                                                 
 .١٩الترمذى، العلم  )١(



 

  ٩٢

 لربه الكامل وتوقريه العظيم خشوعه عن تعبري -نفسه الوقت يف- ذاـه
 باستمرار املشحون الشخص وهلذا .مستمر روحي شحن عملية وهو اجلليل،

 وحقائق ونور ضياء من روحه يف ما نشر هو اإلفراغ وهذا أيضاً، إفراغ له
 أعماق حسب هذا عمله لقياس معيار هناك وليس .حوله َمن إىل أخرى
مؤهل  عامل عبادةدرجة  يبلغ ال عبادته يف العابد توغل فمهما إذاً .روحيته

 وإالّ .َعِلم مبا يعمل أن عليه املرء أن عن فضالً .كامال اإنسانألن يكون 
 لََيكُْتُمونَ ِمْنُهْم فَِريقًا َوِإنَّ﴿ :الكرمية باآلية ويزجره يهدده الكرمي فالقرآن
 .)١٤٦:بقرةال(﴾َيعلَُمونَ َوُهْم الَْحقَّ

 تعكس ال السوداء كالثقوب فهم يعملون، ال ولكن يعلمون إهنم ،نعم
 ال أصح بتعبري أو الضوئية، طاقاهتم من بشيء يستفاد فال .شيء إىل نوراً
 وهي سراج وهي موقد فهي مكان، كل إىل ضياءها تشع كالشمس يكون
 احلظ ميحمرو ولنترك .السيارة الكواكب من أزاهريها، تالمس ألوان حزمة
 طاقات من لديهم ما مع قامتاً، مظلماً ودـاألس كالثقب ضياؤهم الذين
 إذ ؛ األكرم للرسول شريف حديث إىل منتقلني وحاهلم نتركهم .مدخرة
 )١(."ارن من بلَجاٍم الْقيامة يوم أُلِْجم كََتَمه مث َعِلَمُه علٍم عن ُسئل َمن" :يقول

 َمن إىل نشره حياول ومل شيئاً تعلم نَم أي املعىن، بّين الطيب الكالم فهذا
 يكون الف بأطوراه، حسنة قدوة يصبح ومل ُشحن، ما بعد يفرغ مل أي حوله،
 احلديث يف وجند .نار من بلجام يلجم أن جزاؤه يكونو .للحق عاكسة مرآة

 .للحيوانات إالّ يستعمل ال اللجام إن حيث ؛شديدين وتوبيخاً تقريعاً الشريف
 .واضح هو كما شديد تعبري وهو باحليوانات، علمه مكت َمن تشبيه أي

 يف وجعله اهللا أّهله ما قيمة يدرك مل -احلق كتم الذي- اإلنسان ذلك إن
 حىت وتفكر وبيان شعور من ماهيته يف اهللا أودع ما وأمهل تقومي، أحسن
 مل ولكنه املخلوقات، بني من خمتاراً ممتازاً خلقاً جعله بل احليوانات، عن مّيزه

                                                 
 .١/١٦٣  لهيثميل؛ جممع الزوائد ٢٤، املقدمة ه؛ ابن ماج٩داود، العلم  بوأ؛ ٣الترمذي، العلم  )١(
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 ينـزع أن حمضة عدالة عادلة معاملة أليست .فيه اهللا أودع ما شكر يؤد
 .ألنظاركم أعرضه األمر ..عنه أفضاله العاملني رب

 ينفك ال شرط فهو العمل أما واحدة، حلقيقة وجهان والتبليغ العلم
 تعبري علم مبا املرء عمل إن ؛بعض عن بعضها الثالثة هذه يفرز فال .عنهما
 لهتوقري عدم هو ربه عرف ملن عبوديةبال القيام عدم إذ ه،لعلم توقريه عن

 خدمة عناء توىل من والسيما .وصمم وعمى بالهة بل اكتراث، وعدم
 .اخلارجي العدو خمافة من كثرأ خميف أمر فهذا العبودية عن كاسلوت اإلميان
 وما املسلمني، من امللتزمني غري يرون حينما الغربيون هبا يتقمص اليت واحلالة

 داللة له اخلصم من الشهادة أو الكالم إذ احلكم، هلذا داللة له به يتفوهون
 .خاصة

 أفواجاً، ماإلسال يف اإلنكليز يدخل ال ملاذا لماً،مس إنكليزيا أحدهم يسأل
 املسلم اإلنكليزي جييبه فال العامل؟ سياسة يديرون هنمإ حىت عقالء أناس فهم
 إالّ هناك ليس كئيب، وضع ..مسجد ربأق إىل ويأخذه السائل بيد ميسك وإمنا
 طور أن :يعين وهذا .جوابه هذا وكان ..بأجسادهم العبادة يؤدون ممن عدد
 العملي التطبيق يف تظهر مل إن الدينية، غري أو الدينية، النظم جتاه واضح الغريب
فيها  دوحت كجماعة نقابلهم أصبحنا ما فمىت .عملّي واقع إىل تترجم مل وإن

 مفتوحة متعارفة قلوهبم وغدت والروح، العقل فيهم وتكامل لباطن،وا الظاهر
 متوجه منهم كل وهّم اإلنسان، فطرة مع أعماهلم وانسجمت الكرمي، للقرآن
 وسيلجأون إليه، جلأوا وقد .اإلسالم إىل ونأيلج فاهنم ..اإلنسانية هداية إىل
  .به نكلفهم أن دون من اهللا بإذن

 ،كتابه عن يفهم وال ربه، يعرف وال ينه،د يعرف ال اجمتمع إن ،نعم
 ما أول ينظر فهو ؟الغريب به يلتحق كيف اليه جيلبه ما املظاهر من له وليس
 تتماوج بأناس يهتم إذ .وعقله املسلم قلب بناء واىل العملي الواقع إىل ينظر
 بالتهجد لياليهم يقضون عليها، وإشفاقاً لإلنسانية حباً احلسرات آهاهتم يف



 

  ٩٤

 بل استطاعوا، ما الوقت يهدرون ال اهللا، بذكر رطبة وألسنتهم هللا، اموالقي
 بأناس يهتمون هنمإ نعم ..وينفع يفيد مبا وقته من نآ كل منهم كل يشغل

 .الطاقات هذه مبثل مشحونني
 الشاكلة هذه على يصبحوا أن اإلسالم ميثلون الذين متكن ما فإذا

 معكوسة، احلالة الن ولكن .واجاًأف ويدخلونه اإلسالم إىل الغربيون يهرعفس
  .حالياً عنا فابتعدوا أيضاً، معكوسة النتيجة جتلت

 .حمكماً ربطاً بالعمل العلم يربط إهلّي نظام اإلسالم إن :نقول وباختصار
 عمل إىل اإلميان هذا حتويل اآلخر واجلانب ،اإلميان جانبيه إحدى ففي

 عنهم حكايات وروايةَ يناآلخر وعباداِت أعماِل ذكر إن نعم، .وفعالية
 من فقط القدر هبذا االكتفاء ولكن .وعظات عرب من فيها ملا جهة من مجيل
 .املقابل يف سلبياً تأثرياً يؤثر الواقع يف األعمال تلك بتطبيق القيام دون

 حتويل هو بل فحسب، إليها االستماع أو األولياء مناقب ذكر ليس فاإلسالم
 يتكلمون فالذين .وعمل إميان اإلسالم نعم، .شةمعي حياة إىل عنهم ُيذكر ما
 كالمهم وعمل إميان اإلسالم أن يدركوا أن دون من اإلسالمي العمل عن
  .إالّ ليس هذر

  
 املعاصر واقعال ومعرفة اإلسالمية احلقائق -٢
 كلياً، تبدالً احلاضر وقتنا يف احلوادث إىل والنظر األشياء تقومي تبدل لقد
 التقومي، يف كربى أمهية حازتا وقد األمور، مقدمة يف والعقالنية فاملنطق
 يضطر هنا ومن .والفلسفة العلم باسم يتكلمان واإلحلاد الكفر إن حيث
 عصره، ثقافة مبعرفة الصلة وثيق وهذا نفسها، ألسلوببا مقابلتهم إىل املسلم
 .األمر هذا إالّ املسلم عن ينفكان ال اللذان والعرفان العلم وما

 حياول عبثاً مظلم، دهليز يف يعيش كمن عصره جمريات يعرف ال من إن
 واحلوادث الزمن فعجالت اآلخرين، إىل واإلميان الدين عن شيئاً يبلّغ أن
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 ما ويبلّغ يفّهم أن املؤمن فعلى هنا ومن .آجالً أو عاجالً إن التأثري ستفقده
 يوالعلم الفكري املستوى مع ومنسجم مالئم بأسلوب ُيفّهم أن ينبغي

 متكن ما إذا -هذا يومنا يف- وداعية مرشداً أن أجزم ولعلي لعصره، والثقايف
 يقف إذ اآلخرة، يف واألقطاب األولياء يسبق املذكورة النقطة هذه تطبيق من

 .احلد هذا إىل وجليلة سامية النقطة هذه إن نعم .السالم عليهم األنبياء خلف
 .جداً ضرورية أهنا لمامث أيضاً صعب وتنفيذها هبا التمسك أن علماً
 املبلّغ بينما االرض، حتت يعيش عمن خيتلف ال عصره يعرف ال من إن

 بقلبه يعاين بعقله، النجوم بني جيول وعندما .الفضاءات يف جيوب الداعية أو
 جنب املخترب يف عقله حيجزه عندما أي اجلنان، رياض األخرى وبلطائفه

 بروحه واقفاً تراه الوجود، أعماق يف )انشتاين( برفقة ويسّيره ،)باستور(
 بصبغة فينصبغ ، الكرمي رسوله وأمام سبحانه اهللا أمام وتوقري إجالل بكل
 .هذا هو احلقيقي املرشد أن عتقدأو ..الواحد اليوم يف ومراٍت مراٍت اهللا

 مع تعامل ألنه خماطبيه؟ لدى وتأثرياً قبوالً لقي ملاذا ، النيب كالم يف تأملوا
 الرب من اآلتية األوامر مجيع أن شك وال .بينهم به يتعاملون ما مبثل عصره
 يدرك أن لإلنسان ويكفي الكائنات، يف اجلارية احلوادث ختالف ال اجلليل
  .ذلك وفق يبلّغه أن يريد ما فينّسق وروحه، الوجود حكمة

 أخذوا أمجعني عليهم اهللا رضوان الكرام الصحابة لدى األمر وكذا
 ودعوهتم، تبليغهم لدى االعتبار بنظر خماطبيهم ستوىوم واقعهم ظروف
 قوة يف رفيع مستوى إىل َسَموا لذاو، الكرمي الرسول من تعلّموه ما وذلك
 مجيع فعل وكذلك .وقت أقصر يف أمامهم جتثو الدنيا جعل امم التأثري

 سلكوا ، الكرمي للرسول احلقيقيني الوارثني من بعدهم أتوا الذين العظماء
 مدارك أدركوا حيث مسالكهم، ختالفت وإن التبليغ يف نفسه وباألسل

 وموالنا الرباين واإلمام الغزايل كاإلمام هذا، يومنا إىل تأثريهم فدام عصرهم،
 .تاثباأل الدعاة من وأمثاهلم الرومي الدين جالل



 

  ٩٦

 غري كوارثني العلم، إىل ظهرنا أدرنا ..فأسفاً ..إلينا األمر آل ملا ولكن
 آداب من حقاً مسلماً املسلم جيعل ما دّمرنا حيث .األبرار ولئكأل صاحلني
 .جهلنا ضحايا فنحن .وأركان

 
 بالقلب القرآن عالقة -٣
 .معه متناغماً وجيعله الكرمي القرآن وفق وضمريه قلبه املبلّغ ينظم أن البد
 َرىلَِذكْ ذَِلَك ِفي ِإنَّ﴿ :اآلتية الكرمية باآلية هذا عن الكرمي القرآن ويعّبر
 .)٣٧:ق(﴾َشِهيٌد َوُهَو السَّْمَع أَلْقَى أَْو قَلٌْب لَُه كَانَ ِلَمْن

 ولكن وتذكري، وذكر وإرشاد وعظ كتاب الكرمي القرآن إن ،نعم
 القلوب انفتاح هو اجلهة هذه من القرآن من لالستفادة األساس الشرط
 أنو .القرآن حنو مسعه ويلقى نظره يسدد أن القارئ على ذلك وألجل .حنوه
 على القرآن من االستفادة احملال من إذ كله، بكيانه الكرمي القرآن إىل يتوجه
 هذا وفق أطواره ينظم ال من إن حيث .آخر سبيل باتباع املطلوب الوجه
 عن اهللا كالم مييز فال للقرآن، املنورة املعجزة اجلهة يرى أن يستطيع ال النسق
 ما عمالً يؤدي أن منه يرجى ال الدرك هذا إىل هبط ومن .ما إنساٍن كالم
 ﴾يِهِف َبْيَر الَ اُبَتِكالْ َكِلذَ﴿ :قوله بعد يعقب القرآن ألن القرآن، باسم
 ال ولكن فيه، ريب ال ،العاملني رب كالم نهإ أي .﴾َنيِقتَُّملِْل ىًدُه﴿ :بقوله

 معرفة الناس ضلأف هم واملتقون .نواملتق إالّ املطلوب الوجه على نهم يستفيد
 ،أيضاً القرآن من يستفيد ال متقياً، املهمل يكون ال فكما ؛الفطرية شريعةبال

 َنظََر ِإلَْيَك َينظُُرونَ﴿ :ذلك تبني الكرمية واآلية ،مات قد قلبه إن حيث
 .)٢٠:حممد(﴾لَُهْم فَأَْولَى الَْمْوِت ِمْن َعلَْيِه الَْمْغِشيِّ
 إليه ينظر من  الكرمي الرسول كالم ومن القرآن من سيفهم ماذا ترى

 حنو قلبه يسدد الذي ولكن .قطعاً شيء ال ؟املوت من عليه املغشي نظر
 نهأل ملاذا؟ .قلبه كنبضات الكائنات يف جتري اليت باحلوادث يستشعر القرآن



 

 ٩٧ 

 نبض جس لىع القدرة ميلكون ال فالذين ؛الكائنات وبني بينه وحدة أوجد
 ذو األمر هذا إن إذ ؛لإلرشاد اًكثري شيئاً يعملون هنمإ عنهم يقال ال احلوادث
 .ككل القرآن إىل النظر بكيفية عالقة

 ال شرط أول إن :نقول أخرى زاوية من نفسها املسألة إىل اقتربنا ما وإذا
 يواألنفس اآلفاق يف الظاهرة كونيةال اآليات تطبيقه هو قط املبلّغ عنه يستغىن
 هذا يف جناحه ومبقدار .منهما مركب صياغة مث ومن املتلّوة، القرآنية اآليات على
  .وملخاطبيه له اإلسراف إالّ شيء ال وخبالفه .وإرشاده تبليغه يف قيوفَّ امليدان
 أطواره ومجيُع اإلسالمية، بالصفات كيانه بكامل يتصف املبلّغ إن ،نعم
 واألنفسية اآلفاقية اآليات حتليل على القدرة وإن .هلا حيازته على تدل وأحواله
 والنـزاهة باللطف االتصاف عن فضالً املبلّغ، تفارق ال منهما كيبتر وصياغة
 .حقاً مؤمناً املؤمن جتعل اليت الصفات من وأمثاهلا والنظام والشفقة

 فكل كافرةب ليست الكافر صفات من صفة كل أن كما :آخر وبتعبري
 يف مؤمنةٌ صفاٌت تكمن ورمبا ،منةؤمب ليست أيضاً املؤمن صفات من صفة
 وان الدنيا، أرجاء يف النواحي من كثري يف احلاضر الوقت يف لكفارا تقدم
 يتصف أن املؤمن على ينبغي احلالو .اهنزامنا سبب الكافرة بصفاهتم تلوثنا

 ايسبقو أن همعلي نواملبلّغ والسيما املؤمن، صفات من صفة بكل ويتشبث
 إنسانو اللطف، إنسان املؤمنف .خبطوات الصفات هبذه التحلي يف املؤمنني

 أهنا الكائنات يرى الصفات هبذه وهو …والرمحة لشفقةل مثالو النـزاهة،
 آن عليه مير ال بكاملها، منظمة حياته املؤمنو ..األخوة موطن الرمحة، مهد
 يف الوقت قضاء له وليس .الوقت يف اإلسراف يعرف ال منّور، وهو إالّ

 خارج موقعه بل املطهرة، السرية يف القبيل هذا من شيء يرد مل ألنه املقاهي،
 حمّمل فهو احملتاجني، إىل دعوته تبليغ ومواضع واملعابد املساجد مسكنه
 هو إذ االعتباطية، األمور عن يكون من وأبعد بالعرفان ومشحون باملعرفة

 وهو واملسبب السبب بني بالعالقة اخلبري وهو دوماً، وخطة منهج لـرج
 .األشياء روح إىل تاماً نفوذاً النافذ



 

  ٩٨

 ما هو احلاضر الوقت يف الغرب تفوق سبب إن ،أعاله ذكرنا مثلما ،نعم
 العامل حتّول بينما .الذرى يف جيولون تراهم لذا املسلمني، صفات من أخذوه

 صفاهتم يلقي املسجد إىل يأيت عندما فهو صفاهتم، رذائل ّمحال إىل اإلسالمي
 .املسلمني ختص اليت بالصفات الكنيسة إىل يسعى واآلخر كتفه، على كاملعطف

 اإلسالمية الصفات وإمنا ،نفسه الغرب ليس احلاضر الوقت يف الغالب أن مبعىن
 .قلّدوها اليت الكافرة الصفات بل املسلمني هم واليس وناملغلوب وكذا .فيهم اليت
 .الكرمي بالقرآن القوّى باعتصامنا إالّ حقاً لنا جناة فال

  
 املشروعة الوسائل استعمال -٤
 الناس دعوته لدى املشروعة والطرق الوسائل بدقة يتحرى اهللا إىل عيالدا
 ميكن ال بل مشروعة، بوسيلة إالّ مشروع هدف إىل ُيسلك ال إذ .وتبليغهم
 هدفنا كان وملا .ألبتة مشروعة غري ووسائل بوسائط املشروع اهلدف بلوغ
 نستعمل أن لنا ليس احلق اهلدف هذا فلبلوغ الباطل، أعداء وحنن احلق هو

 ما مجيع وناقضنا أنفسنا كذّبنا قد نكون فبخالفه .عدّونا هو الذي الباطل
 فال قامت ولو الكذب، على دعوة تقوم ال احلقيقة ويف .أعمال من به قمنا
 فيها اختذ اليت األعمال من والُيمن الربكة سبحانه اهللا رفع فلقد قطعاً، تدوم

 يف الناس من ألوف حشد يعونيستط فهم .ائلـالوس هذه لإلسالم العاملون
 هذه بركة تبلغ ال ولكن واهلتافات، اخلطب ليطلقوا وامليادين وارعـالش

 ثلة إىل وعمالً قوالً صادقني هللا دعاة أفراد ثالثة إرشاد بركة الظاهرة، الكثرة
 األلف بينما ،ألفاً يعدل الثلة هذه من فالواحد .متواضع بيت يف الناس من
  .الواحد يعدل ال اآلخرين من

 له، سنقول ما أو له نقول ملا املخاطَب وقبول .وجلّ عّز اهللا بيد القلوب
 .وتعاىل بحانهـس بيده ذلك كل معه، بكالمنا ةـاهلداي مسببات هتيئة أي

 أو الكاذبة التعابري تنفعنا فال احلق، الطريق إىل الناس توجيه غايتنا إن وحيث



 

 ٩٩ 

 مكلّفون فنحن .غايتنا حقيقبت تضر لـب كاملبالغة، بالكذب بيهةـالش
 من حال بأي لنا حيق وال .لنا اإلسالم خطّه ما وفق وظيفتنا أداءب ومأمورون
 وال .اإلسالمي العمل اسم حتت مشروعة غري ميادين إىل نـزلّ أن األحوال
 يف جنب إىل جنباً الصدق مع الكذب فيها يباع اليت هذه أيامنا يف سيما

 وأحوالنا صدقاً كالمنا يكون أن إىل نمضطرو نحنف إذن .واحد حانوت
 .خالصاً الصدق ونتمثل صادقة،
  
 وطلبها األجرة -٥
 من يؤديه عما عوضاً أحد من شكوراً وال جزاءاً يريد ال املبلّغ إن
 األجر طلب ألن وروحياً، معنويا أو األجر ذلك كان مادياً املقدسة، وظيفته
 تتالشى واإلخالص لصدقا يتكدر وحاملا .والصدق اإلخالص صفاء ُيذهب
 ولذة معنوي ذوق من تبليغه يورثه ما على حىت يقلق املبلّغ بل .التأثري قوة

 جيرح الذي املادي جراأل عن ناهيك اإلخالص، صفو يكّدرا أن روحية
 يقال وال .ياًكل اإلخالص فعُر التبليغ يف مادية نافعم تداخلت إذاو .التبليغ
 يقوله ما ذكرناه ما على دليٍل وأوضُح .يقال ولن تبليغ إنه :العمل هلذا

 َعلَْيِه أَْسأَلُكُْم َوَما﴿ :السالم عليهم األنبياء مجيع لسان عن نقالً الكرمي القرآن
 .)١٠٩:الشعراء(﴾الَْعالَِمَني َربِّ َعلَى ِإالّ أَْجِري ِإنْ أَْجٍر ِمْن

 إنين" :كهذا أنيناً هذه األنبياء عبارة حتت نستشف أن ميكن احلقيقة ويف
 جمنون، إسم علّى وتطلقون هتينونين وأنتم وقلق، أمل يف ألجلكم أتقلب

 بينما .بيتاً بيتاً احلق ألبلّغ أسعى وأنا وترمجونين، الناس عن إبعادي وحتاولون
 اخلناق تضيقوا أن وسيلة بكل حتاولون وأنتم .علّي باب كل توصدون أنتم
 .العقىب يف وال الدنيا يف ال يئاً،ش منكم أطلب ال وأنا .ذىاألب وتصيبوين علّي
   ".الوظيفة هذه وقلّدين أرسلين الذي على إالّ أجرى إن

 يدناـس إىل  آدم ذـمن مجيعاً وأنفاسهم األنبياء وتـص فهذا



 

  ١٠٠

 .ملهماهتم أدائهم روح وـه وهذا . الكرمي ولـالرس
 اإذ -أنطاكية كانت إن- أنطاكية إىل  املسيح سيدنا حواريو أتى فعندما
 نإ وما .السجن يف وُيزّجون األمر، فينفّذ فوراً، سجنهم يريدون الدولة برجال
 لني،واملسؤ إىل هرع حىت -اجلميع لدى ثقة موضع وهو- النبأ النجار حبيب مسع

  .)٢١:يس(﴾ُمْهَتُدونَ َوُهْم أَْجًرا َيْسأَلُكُْم الَ َمْن اتَِّبُعوا﴿ :قائالً وخاطبهم
 أو أساسيني، شرطني إىل النظر ملفتاً احلادثة هذه الكرمي القرآن يذكر
 :للمبلّغ أساسيتني وظيفتني إىل باألحرى

 .مهتدياً نفسه املبلّغ يكون أن :أحدامها
 .التبليغ مقابل كان شيء أّي طلب عدم :ثانيتهما

 ال من كالم ُيسَمع فال يصلي، ال من مرشداً أو مبلّغاً يكون ال ،نعم
 .املخاطب يف يؤثر وال والنقص القصور من خالية كاملة، عباداته يؤدي
 إذ ..احلرام والكسب والرشوة بالربا بطنه مأل من مرشداً يكون وكيف
 وهم ومرشدين غنيمبلِّ فارهة مسرفة حياة يف غرقوا الذين يكون كيف
 آخرهتم؟ ألجل إرشاد إىل حباجة
 ممن ليسوا األعظم السواد مبستوى حياهتم جيعلوا مل الذين إن ،نعم

 أطوارهم بل ..الكرام وأصحابه  األعظم الرسول طريق يف ريونيس
 يهتد مل ومن بالكذب، الصدق إىل أحٌد يهتد ومل .كذب يف كذب وأقواهلم

  .قط لغريه هادياً يكون لن الصدق إىل
 من فكل .دائماً والصواب الصدق يعلّم ثابتة، اجتاه كلوحة املبلّغ إن
 أن واألوىل .سيماه على وجيده هولةبس الصدق يرى ومعايشته حياته يعاين
 .وجيد يرى أن ينبغي نقول

 مل من هذا اهلداية منبع من ينتفع فكيف .للمتقني هداية منبع الكرمي والقرآن
 هي احلقة اهلداية إذ ؛الكرمي القرآن وّضحه ما نطاق يف كاملة حياته ُيدخل
 حياته كانت من ةاهلداي يبلغ فال ،الكرمي القرآن يف املوصوف ستقيمامل الصراط



 

 ١٠١ 

 .الناس هداية طريق على أدالء هؤالء كان إن بعينه والتناقض .مستقيمة غري
 من السالم عليهم األنبياء تعهده ما يؤدون عندما إذن واملبلّغون فاملرشدون

 يف التبليغ مهمة إىل يتقدم من سيما وال .األنبياء طريق يسلكون اإلرشاد وظيفة
 الكامل املرشد إىل -غريه من أكثر- شهيد بقلب يستمع أن عليه احلاضر الوقت
 نيتهمو الضاللة أهل إن" :يقول إذ .كعقله وقلبه كقلبه، عقله اهللا نّور الذي
 جيعلون إهنم" :بقوهلم وعدواناً ظلماً فيهامجوهنم ،مغنماً العلم باختاذهم العلماء
 )١(".اًفعلي تكذيباً هؤالء تكذيب فيجب "معيشتهم لكسب وسيلة والدين العلم

 طائل ال كالم عداه فما وإالّ فعالً الدنيا أهل تكذيب من بد ال ،نعم
 سطح على زمان، كل يف هللا احملتسبني من مجاعة اإلسالم خدمةَ تتوىل .وراءه
 يكون كيف يعلّموهنا اإلنسانية، سعادة ألجل املضحون فهؤالء .األرض
 تكاد حد إىل هللا سبةح تعمل اهللا مع الصادقة الزمرة فهذه .الصادق املبلّغ
 الربرة، هبؤالء خيايل أّمجل فأنا .أحياناً تكفي ال وقد لكفنه، تركته تكفى
 .عظيمة لدعوة عظماء َحَملة إهنم

 اإلسالمية باحلياة يتمشدقون ممن الكثريين األمة هذه شاهدْت لقد
 ظُنهم خاب إليهم واستمعوا شاهدوهم كلما ولكن كثرياً، إليهم واستمعوا

 إىل تنظر اآلن فهي هذا، من أكثر خداعاً األمة هذه تتحمل ال قدو .أكثر
 فعالً بكالمه يعيش من كل وحتتضن الكالم، إىل ال املعيشة اإلسالمية احلياة
 ال مبن تكترث وال مسعاً تعري ال بينما سبيله، يف تضحي بل إسالمية، حياة
 .َعلم مبا يعمل

 قمة من اليعيشون الذينب نالتثقو إنكم :فأقول أكثر املسألة وألوضح
 ،"األعظم السواد حياة" حلياتكم مشاهبة حياة أقدامهم أمخص إىل رؤوسهم

 اعّدَخ بكل والوثوق االعتماُد املؤمن وفراسةَ تتفق فال عليهم، نتعتمدو وال
 فإن اليومية حياته إىل أوالً فانظروا أحدهم، إىل االنتماء أردمت إذاو .ماكر

                                                 
 .١٦ص  ،بديع الزمان سعيد النورسيلاملكتوبات  )١(



 

  ١٠٢

 وانتموا عوهفاتِب أقوالَه، أعمالُه تكذب وال ،ستغناءواال بالتواضع تتسم كانت
 دون واإلتباع االنتماء الصواب من ليس إذ ،فطرّي أمر هذا أن وأعتقد .إليه

 إتباع جيب وهلذا .هؤالء أمثال من كثرياً أظهر فالتاريخ ؛احملك على اإلمرار
 ونيعّد فالذين .الكالم كثرةَ وليست "حممدية" وأطواره أحواله كانت من

 عنا بعيدون فهم اإلسالمي، للعمل الضرر إالّ هلم ليس وصنعة مهارة اخلب
 .عنهم بعيدين وسنبقى روحياً،
 يفّهم أن يستطيع ال مّنتهم، حتت وانضوى جهة إىل انتمى من إن مث
 ،الثوري واإلمام ،سعد بن ليثالو ،حنيفة أبا فإن وهلذا شيئا، نعمته أولياء

 معاملة تعاملوا األفذاذ من وأمثاهلم ،أدهم بن وإبراهيم ،عياض بن والفضيل
 جتاوزت وهلذا .أحد مّنة حتت الدخول عدم أي األمر، هذا يف جداً حذرة
 ذلك أزهر ما أال .فعاصرونا عصرنا، بلغت حىت العصور، وأقواهلم أعماهلم
 الناس من الكاثرة الكثرة هذه واحتضن تلته اليت العصور نّور حىت العصر
 !واحدة دفعة
 :فقال لك؟ ما :له فقيل حزيناً، اهللا رمحه الثوري سفيان رؤي" :مثالًف
 عامالً أو قاضيا جعل تعلّم، إذا حىت أحُدهم يلزمنا الدنيا، ألبناء متجراً صرنا
 )١(".قهرماناً أو

 ،ومشهورة معروفة الرشيد هارون اخلليفة إىل الثوري سفيان ورسالة
 اخلالفة الرشيد هارون توىل ملا إذ !احلكام مع املعاملة لكيفية أمنوذج وهي
 حقه من وهذا- ملبايعته الثورّي سفيان السابق يماحلم صديقه يأيت أن انتظر
 الرشيد هارون يتمالك ومل .قط مثله يفكر مل سفيان أن بيد -شك بال

 اهللا عبد أبا يا واعلم".. :فيها جاء رقيقاً عتاباً فيها وعاتبه رسالة، إليه فكتب
 إليه، صرت مبا وهناين زارين وقد إال أحد وإخوانك إخواين نم بقى ما أنه
 نفسي به فرحت ما السنية اجلوائز من وأعطيتهم األموال بيوت فتحت وقد

                                                 
 .١/٨٤ غزايللإلمام الإحياء علوم الدين  )١(



 

 ١٠٣ 

 مىن شوقاً كتاباً لك كتبت وقد تأتين، فلم استبطأتك وإين ،عيين به وقرت
 وزيارته املؤمن فضل يف جاء ما اهللا عبد أبا يا علمت وقد شديداً، إليك

 يده وأدخل …منه وتباعد ارتعد الكتاب سفيان رأى وملا ".…ومواصلته
 :وقال خلفه كان َمن إىل رماه مث بيده فقلّبه وأخذه، بعباءته ولفها كّمه يف

 ...بيده ظامل مّسه شيئاً أمّس أن اهللا أستغفر فإين يقرؤه بعضكم يأخذه
 فلما عجباملت تبسم يتبسم سفيان وأقبل وقرأه، فضه مث ..بعضهم فأخذه
 أبا يا :له فقيل كتابه، ظهر يف الظامل إىل واكتبوا اقلبوه :قال قراءته من فرغ
 الظامل إىل اكتبوا :فقال ،نقي قرطاس يف إليه كتبت فلو ،خليفة إنه اهللا عبد
 كان وإن به، جيزى فسوف حالل من اكتسبه كان فإن ؛كتابه ظهر يف

 فيفسد عندنا ظامل مسه يءش يبقى وال به ىلَْصُي فسوف حرام من اكتسبه
   :اكتبوا :فقال نكتب؟ ما :له فقيل ديننا، علينا
 املنذر بن سعيد بن سفيان املذنب العبد من ،الرحيم الرمحن اهللا بسم"

 حالوة ُسلب الذي الرشيد هارون باآلمال املغرور العبد إىل ،الثوري
 يف فسكن على بإقرارك عليك شاهداً جعلتين قد فإنك :بعد أما …اإلميان
 وأنفذته حقه غري يف فأنفقته املسلمني مال بيت على به هجمت مبا كتابك

 وللبالء ،جواباً للمسألة وأعد ،مئزرك هارون يا فشّد …حكمه ريغ يف
 احلادثة وبقية ".…العدل احلكم يدي بني تقفـس أنك واعلم جلباباً،
 الكتاب يقرأ هارون فأقبل".. :فيقول الرشيد قصر يف الشهود أحد يذكرها
 إىل سفيان كتاب يزل مل مث …ويشهق ويقرأ عينيه من تنحدر ودموعه
   )١(".اهللا رمحه تويف حىت صالة كل عند يقرؤه هارون جنب

 اخلليفةَ خاطب حىت اجلرأة ومنبع الشجاعة مكمن وأين ،القوة ما ،ترى
 الدنيا وجتاوزه الدنيا، ملتاع رضوخه عدم هي القوة هذه األسلوب؟ هبذا
 خياطب أن استطاع ملا بالدنيا مرتبطاً كأمثاله كان ولو .اهللا وىـس ام وكل

                                                 
 .٥٠٩ ،٢/٥٠٧ ايل،غزلإلمام الإحياء علوم الدين  )١(



 

  ١٠٤

 اخلمس لصلواته مؤدياً كان اخلليفة ذلك أن علما .األسلوب هبذا اخلليفة
 فضالً وقيام، صيام من ماله النوافل من وله واعتمر، مراراً حج وقد يومياً،
 مرتكبها يأمث أعمال بعض له أن هو األمر ولكن ولطفه، قلبه رقة على

  .األسلوب هبذا السابقني أصدقائه أحد فأيقظه
 الذين املقبلة األجيال إىل واألخرية األوىل وصييت ألعرض هنا قصرية وقفة
 القوى مراكز تدعوا ال .كرماء أعزاء كونوا :اإلنسانية خالص منهم ُينتظر

 كونواف دعوتكم ألجل عليهم ترددمت إن وحىت .منكم متكّن أن املعلومة
 احلق نشركم لدى اآلخرين قيود ضمن تدخلوا أن وإياكم دائماً، تغننيمس

 .مبكان األمهية ـَنملَِ وقواعد أسس من سبحانه اهللا وضع ما إن .واحلقيقة
 ووقع تأثري لكالمكم يكون وعندها .له العبودية إظهار إالّ عليكم ليس وأنتم
 قوة إعطاء هبذات حانهسب تكفل وقد .اآلخرين وجدان يف تبليغكم ويتقبل
 اهللا من تأخذونه إذ اآلخرين، من شيئاً تنتظروا مل إذا كالمكمل التأثري

 اهللا جبمال وتشرفكم الدنيا، يف كالمكم بتأثري :هو ذلك؟ وكيف .سبحانه
 شيئاً، الناس من وأردمت الشاكلة هذه على تعملوا مل وإن .اآلخرة يف واجلنة
 .النعم ظمأع من وُتحرمون أوالً، كالمكم تأثري يزول
 االغترار وال هبا ُيرتبط أن تستحق ال .فانية زائلة وجاهها الدنيا مناصب إن

 حاالت ضمن الدولة وظائف يف العمل جيوز احلاضر الوقت يف ولكن !هبا
 الورع من فإنه مرّتبه من وعائلته املوظف عاش ما إذا هذه أيامنا ويف .االضطرار

 عـم احملظورات من كثري -عامة صورةب- اختلط قد هـألن مرياثاً، يترك أالّ
 هذه تتبدل أن وآمل .نعيشها اليت الظروف يف قيل خاص كالم وهذا .املرّتبات
  .للكسب املشروع الطريق واحد كل وجيد كلياً، الظروف
 واملناصب املقامات ترك على ليس التبليغ أداء سبيل يف حنن عزمنا ولقد
 كانت لو األخروية، واملناصب تاملقاما ترك على حىت بل وحدها الدنيوية

 إىل احلق سبيل يف الشيء بعض تفهيم نفضل فكما نعم .التبليغ سبيل يف لنا
 الضرورة اقتضت إذا فإننا الربملان، يف نواباً نكون أن على أشخاص بضعة



 

 ١٠٥ 

 فال وإرشادهم، الناس تذكري هو األصل ألن والغوثية، القطبية على نرّجحه
 التبليغ جعل فإن لذا .أخروياً أم دنيوياً كان سواًء منه وأفضل أرقى مقام
 املبلّغ حازها اليت والصيت الشهرة يستعمل كأن- دنيوية مآرب لبلوغ تكئة
 زجاجية قطعاً يستبدل من كحماقة محاقة - واحلقيقة احلق نشره أثناء يف

 .الثمينة األملاس بقطع تافهة
 كان َمن خنـزير إىل ُمسخ  موسى عهد يف أن ضعيفة رواية ففي
 من حلّ أينما وعظمته  موسى يذكر كان أنه مع مغنماً، الدين جيعل

 أخس إىل اهللا مسخه الشخصية ملنافعه ذلك يستغل كان ألنه ولكن جملس،
 .احليوانات

 اهللا قطعه لوعد اإلسالمية األمة هذه عن ُرفع قد صورة املسخ أن شك ال
 .سريةً الشخص هذا مثل تهمعاقب كانت الكثريين أن إالّ ، حلبيبه نفسه على

 قوطالس من املرشدين املبلّغني ومجيع حيفظنا أن القدير العلي اهللا نسأل
  .ديرج اإلجابةبو مسيع لدعاءل إنه العاقبة، هذه هاوية إىل

 
 التفاهم وأسلوب املخاطب معرفة -٦
 املخاطب معرفة -أ
 رحابةب أخطائه جتاه ويتصرف كثب، عن خماطبه أحوال يتفقد املبلّغ إن
 فيتصرف واإلحلاد الكفر أهل جتاه أما .املروءة طور املؤمن جتاه فيتخذ صدر،
 ومنطقه خماطبه قلب إىل يتقرب أن يتمكن األساليب وهبذه .والكياسة بالدراية

 .أخرى جهة من القبول إىل ويسوقه تبليغه يريد ما إليه حمبباً ،جهة من
 من ينفّره ما كل نع كلياً عدفيبت خماطبه، أوضاع جيداً يعرف املبلّغ ،نعم
 يبلغ من أن والشك .طاهرة سامية أموراً إالّ يبلّغ فما ،تصرف أو أسلوب

 يقدر خماطبه، قلب إىل ذلك وحيبب األخر واليوم وكتابه  ورسوله اهللا عن



 

  ١٠٦

 أّي ألن ؛األمهية تلك وفق وتصرفاته أطوارهو أحواله فيقّوم عمله أمهية مدى
 هو امم هلتنفري سبباً يكون رمبا أطواره، من املخاطب يستشعره امتعاض
 مجيع نتحملـوس هذا؟ من أفدح خسارة من فهل .إليه حيببه أن مكلّف

 .وسلوكنا أحوالنا من نابعة كانت إن اآلخرة يف املسؤوليات
أنه  خاطب يشعر معه املال بأسلوب يبلّغ  الرسول كان كيف !تأملوا 

 كان بل أمامه، دانكم اجملرم وال الكافر خياطب يك فلم ؛اإلمثغارق يف 
 ويرشد املنرب يصعد كانو ،يدوحتد تشخيص دون عامة، بصورة كالمه يوجه
 .اجلماعة داخل فيها تقصرياً رأى اليت الفرعية األمور من أمر إىل

 قريب وهو صوته، رافعاً السماء إىل يده ممداً ربه يدعو  صحايب كان
  الرسول ولكن الدعاء، آداب خيالف الوضع فهذا . الرسول جملس من
 أنفسكم على َبعواار" :قائالً اجلميع خاطب خطأه، ويبني خياطبه أن من بدالً
 )١(."ممعك وهو قريبا مسيعا تدعون إّنكم غائبا الو مَّأص تدعون ال إّنكم
 عن ألتأّخر َواهللا إّني هللا رسول يا :فقال  اهللا رسول إىل رجل جاء"و
 من  الرسول غضب فاشتد ."افيه بنا يطيل ّمما النف أجل من الغداة صالة
 خطب بل ليحاسبه يستدعه مل هذا ومع باإلمام، أعلم وهو الكالم هذا

 صلّى ما مكفأّي ُمَنفِِّريَن منكم نّإ الّناس أّيها يا" :وقال هلم مرشداً بالناس
 )٢(."ةاحلاج وذا والّضعيَف َريبالك ِفيهم فإنّ ْزوجفلُي بالّناس

 يسعى كان حيث اآلخرين، أخطاء جتاه  أسلوبه نكا هكذا
 وأكثرها أشكاهلا بأبسط املسائل من مسألة كل هلم قدم لذا إلنقاذهم،

 .عملياً
 ومن )٣(."ِلُحواُتف اهللا إالّ إله ال ولواق النَّاس أّيها" : اهللا رسول قال فقد

 يقال بل باإلمث، الشعور حالة يف املخاطب جتعل أن جسيم خطأ أنه نرى هنا
                                                 

 .٤/٤٠٣  املسند،أمحد بن حنبل؛ ٤٥-٤٤؛ مسلم، الذكر ٣٨البخاري، املغازي  )١(
 .١٨٢؛ مسلم، الصالة ١٣البخاري، األحكام  )٢(
 .٤/٦٠٣، ٣/٤٩٢  املسند،أمحد بن حنبل )٣(
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 هذا من يستفيد على املبلغ أنو الناس، من أحد تشخيص دون قوله يراد ما
 وخبالف ،الشمس أشعة من األشياء كاستفادة استعداده، حسب كلٌ الكالم
 .اجلروح التئام يصعب األمر هذا

 واملراء النقاش من احلذر - ـب
 إذ ،ونقاش جدال إىل احلوار يف الكالم يؤول أن من جداً حذر املبلّغ إن
 الوصول به يراد ال الذي اجلو فهذا ".األنانية" هو واملناقشة اجملادلة يف املتكلم

 أن نريد الذي الكالم كان فمهما وهلذا .الشيطان إىل زمامه يسلّم احلق، إىل
 .لديه احلسن القبول جيد وال فيه يؤثر ال ومؤدباً، مقنعاً للمخاطب نبسطه
 ال املراء أن أمامنا يظهر املتحاورين نفسية زاوية من املسألة إىل نظر ما وإذا
 مثلنا يتهيأ املخاطب كذلك خصمنا على للظهور نتهيأ مثلما ألنه فيه، خري
 هو استعد قد مقولتنا إلثبات نسردها اليت األدلة أن شك وال األقل، يف

 ولو عقيم كالم إىل املراء يف احلوار يتحول وهكذا .أخرى بأدلة لتفنيدها
 .ياماًأو ليايل طال

 )١(خماطبيه إقناع وحاول مناظرة مرتني أو مرة  الكرمي الرسول دخل لقد
 مثل ويف املقابلة، اجلهة من يأيت كان الطلب أن هو إليه ُينّبه أن بد ال أمراً أن إالّ
 ومع .ملستمعيه املعنوية القوة يف يؤثر ملا ساكتاً،  الرسول يظل ال املوقف هذا
 أُلزموا وإمنا تامة قناعة يقتنعوا مل أكثرهم والنقاش ادلةاجمل ألجل أتوا فالذين هذا

 .اهتدى قد املخاطب أن يعين ال واإللزام إلزاماً،

 مل ولكن سنني، طوال إسرائيل بين علماء  الكرمي الرسول قابل ولقد
 عظيم رسول أنه علماً ،ه اللقاآتهذا مثل يف منهم واحد اهتدى أن حيدث
 الكائنات وخلقت كالشالالت، الطاهر قلبه إىل اإلهلي العرش من اإلهلام ينـزل

                                                 
؛ السرية ١/٣٣٧  البن حجر،؛ اإلصابة٤/٤٤٤  املسند،أمحد بن حنبل؛ ٦٩ الترمذي، الدعوات : إىلانظر )١(

 .٣١٨ ،١/٣١٣هشام، البن 
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 نطاق ضمن دخل من فكل هذا ومع .باملعجزات العطرة سريته وتزخر ألجله،
 .اإللزام نطاق يف ظل وإمنا اهلداية عرش إىل عرجي مل واملناقشة اجملادلة

 احلقيقة، لقبول  الرسول فأتى ،يهودياً الذي سالم بن اهللا عبد كان
 به، منؤأ ،التوراة يف مذكورة مشائله الذي هو هذا كان إن :فسهن يف فقال

 عرفت  اهللا رسول َوْجَه اْسَتثَْبتُّ فلّما إليه ألنظر الّناس يف فجئت" :لاق
  )١(."ابكذّ بوجِه ليس وجهه أنّ

 واملبلًّغ غاملبلِّ ألن سبحانه، اِهللا ضَىِر دائماً بالبال خيطر ال أيضاً املراء ويف
 ليس الذي اجلو هذا مثل ففي ،باألنانية ومشدودة متوترة حالة يف نيكونا له،
 والتأثري اهلداية منه حيصل ال جيداً الكالم كان مهما سبحانه اِهللا ضَىِر فيه

  .سبحانه رضاه فيها ليس مواضع يف ترد وال وحده، اهللا بيد اهلداية حيث
 األنانية من االخنالع -ـج

 لذا .املخاطب أو للمبلّغ سواًء بركتها، يزيلو اهلداية، يعيق عامل األنانية
 ضمن قوله يريد ما يقول بل املضر، احلس هذا من ينخلع واملبلّغ فاملرشد
 ويف .العناد ومن مسبق فكر من أيضاً خماطبه ينقذ وهبذا .ذات وإنكار تواضع
 أن الواضح ومن .باألنانية يتشبث أن كان من كائناً ألحد حيق ال احلقيقة
 واملنطق العقل من أنواعأً املبلّغ فيه يستعمل الذي الكالم من داًج كثرياً

 على يؤثر ال أنه إالّ البيان من لسانه من ينساب ما مع والفصاحة والبالغة
 يكون بكالمه إذا منسحق، فؤاده ولكن يبني يكاد ال من بينما .قط أحد

 .الناس من قسم هلداية وسيلة سبحانه اهللا وجيعله مؤثراً،

 للمخاطب الفكري البناء رفةمع -د
 :جتاوزها ميكن ال ولكن الفرعية األمور من تعّد رمبا مسألة إىل سأتطرق

 الفكري بالبناء اداًـج اهتماماً يهتموا أن واملبلّغني دينـاملرش على
                                                 

 .١٧٤بن ماجه، اإلقامة ا؛ ٤٢الترمذى، صفة القيامة  )١(
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 :نقول خاصة ضيقة دائرة يف املسألة حصرنا ما وإذا .ملخاطبيهم
 واالعتراف واقعة، حقيقة هذا يومنا يف اإلسالمية اجلماعات وجود نإ
 عن والتغاضي التعامي نإو .آخر شيء عملها وتصويب شيء دهابوجو
 أن عليهم غونواملبلِّ فاملرشدون لذا ؛بشيء يأيت ال هورفَض فعالً موجوٍد شيء

 هو رمبا إليهم يستمع ممن أو حميطهم يف شخص أّي أن حني كل يتذكروا
 وفق كالمهم فيوردوا ات،اجلماع إحدى إىل أو معني مشرب إىل منتسب
 ذلك من واألدهى دهااقتنا أو مجاعٍة هتوين إىل يومئ ما يذكروا وال ،ذلك

 حق ومسلكها مشرهبا أن قبوهلا عن فضالً- مجاعة أو مشرب فكل .اغتياهبا
 احلياة حبق ومعترفة اآلخرين، مع التسامح ُخلق على تكون أن عليها - ومجيل
 الربكة يقطع الذي الطور هذا خالف ضىير ال سبحانه اهللا ألن ذلك هلم،

 ومسايرة مجيعها، اجلماعات احترام عليه أنّ مرشد كل وليعلم .الُيمن ويزيل
 اهللا يرضى ال إذ كلها، اجلماعات لدى مقبوالً كالمه ليكون خماطبه، عرفان
 مع الصلة ويقطع املؤمنني، ينتقد ممن وال يذكُره، َمن مع بسوء يتعامل عمن
 .وحدها التوحيد بكلمة ولو به، اارتبطو الذين
 عرى من ميّده مما يتبني سبحانه باهللا املبلّغ ارتباط مدى احلقيقة أنو

 بنسبة هو خماطبينا مع عالقتنا فمقياس ؛باهللا ارتباط له من كل مع لعالقةا
 من أكثر األمر هذا يراعون واملبلّغون واملرشدون .سبحانه باهللا عالقتهم
 انبساط ولعل .مباشرة اإلسالم إىل بل مشرهبم إىل ال الناس فيدعون غريهم،

 االحتاد إىل املختلفة واملشارب اجلماعات دفع يف عامل أهم هو الشعور هذا
 .الواحد كاجلسد وجعلهم
 هذه .الثقايف وبناه االجتماعي مبستواه باإلحاطة هي املخاطب معرفة إن
 فإن وظيفة، واإلرشاد التبليغ أن فكما التبليغ، فن حيث من جداً مهمة حالة
 باملدفع مسلح عدو واجهك إذا :فمثالً .أخرى وظيفة التبليغ فن معرفة

 سبباً به تصبح ولكن شك، بال عمل فهذا .بالعصا صّده وأردت والبندقية،



 

  ١١٠

 يف الطور هذا كان إن سيما وال ،التبليغ فن تراع مل ألنك ذريع، للفش
 أن :عليه وأكّدنا سابقاً كرناذ ولقد ..كثرياً يضر فإنه إسالمّي عمل نطاق
 مقدمة يف هي بل نتجاوزها، أن ميكن ال اليت الشروط أحد التبليغ فن معرفة
 فن أيضاُ ضروري أنه نعتقد التبليغ بضرورة إمياننا فبمقدار .التبليغ شروط
 بكثري للمخاطب الثقايف املستوى فوق كان إن منا الصادر فالكالم .التبليغ

 فاملسألة .شيئاً جيدي ال وقد التبليغ فن يوافق ال هذا نافعمل بكثري، دونه أو
 لفضائب ليست الكفر، يف املضطرب ،اإلحلاد يف للغارق ابتداءاً تشرحها اليت
 ملنطقه مالئماً فهماً اإلميانية األسس له فّهمت بل ،بالشك والتهجد الليل قيام

 جانب من احلاضر الوقت يف يرد الكفر إن حيث علمي وبأسلوب العقلي
 هي البائسني امللحدين حنو ترتكب أخطاء من كم لألسف ويا ولكن .العلم
 مبظاهر االنشغال إن نعم، .اخلطأ العالج وأسلوب اخلطأ التشخيص من نابعة
 دفَعه جروحه، وضماد قلبه بتعمري االهنماك من بدالً ومبالبسه احلاضر اجليل
 باالهتمام جديرة مسألة يغالتبل فن يف اخلطأ هذا فمثل ..واهلروب النفور إىل

 .األبدية اإلنسان حياة ضياع إىل يؤدي حيث
 تقرأ أن يعقل فال والفن العلم باسم يتكلم ختاطبه الذي كان إن نعم،

 هذه شأن من التهوين قطعاً يعين ال وهذا .األولية الفقه كتب من عليه
 إن وكذا .موضعه يف ليس العمل هذا أن إفهام املقصود وإمنا ،الفقهية الكتب
 مناقب بذكر إليه تتقرب أن ميكن ال فأنت ،اآلخرة ينكر املخاطب كان

 فيه تؤثر كي فحسب وحواس مشاعر من خملوقاً ليس فاإلنسان ؛األولياء
 أن بد وال ،عقله يف منطقاً حيمل املشاعر تلك على عالوة فهو املناقب، هذه
 :اإلميانَ شرحه لدى التفتازاين الدين سعد يقول ؛أيضاً ملنطقا حيث من يقتنع
 صرف بعد أي عباده، من يشاء من قلب يف تعاىل اهللا يقذفه نور اإلميان إن

 قلبه رينّو سبحانه واهللا باألدلة، اإلميان تشرح أن عليكف اإلختياري، اجلزء
 وإحالل الصاحل العمل إىل اإلنسان وقُسَي اإلميان هذا احلقيقة أنو .باإلميان
 دينال دخل الذي اإلنسان بينما .املعيشة احلياة يف يتجزأ ال الًكُ الدين



 

 ١١١ 

 بشكل واألحاسيس املشاعر تلك غلبة عند هيترك رمبا وأحاسيسه، شاعرهمب
 .آخر

 العلم مسائل إىل ةالكرمي آياته من مئات يف الكرمي القرآن يشري
 حيث القرآن وإمنا ،أوالكيمياء للفيزياء كتاباً ليس ولكنه ،والتكنولوجيا

 هذه إىل وللحاجة العام اإلرشاد ألجل وإمياءات بإشارات رشدهموي املؤمنني
 علوم يقرأ ومل الفلك، علم على قليالً ولو يطلع مل والذي .العلمية الفروع
 الفهم القرآن آيات من اًكثري يفهم أن ميكن ال عابرة، قراءة ولو احلياة

 وهنا .ومالعل هذه على باالطالع مرتبط جداً كثرية آيات فهم ألن ؛املطلوب
 إن :فنقول املختلفة، العلم فروع يف الكالم نطيل أن دون من اآليت نذكر

 العصر إليه وصل ما متابعة إىل ماسة حباجة احلاضر يومنا ومبلغي مرشدي
 يظل وخبالفهأولية، معلومات بشكل ولو وتكنولوجيا وفنون علوم من

 .عامة الناس يشمل ال خاصاً إرشاداً إرشادهم

 العصر افةثق معرفة - هـ
 نابعة املؤملة احلالة وهذه .وشيباً شباباً القلوب تدمي احلاضرة أحوالنا إن

 ميكن ال إذ .والتبليغ اإلرشاد إىل يتقدم َمن ثقافة ضحالة من - ما حد إىل-
 عصره إنسان يفّهم أن خطابه وأسلوب فهمه ومدى عصره ثقافة جيهل من
 دون من لآلخرين شيء تفهيم مضراً كان إن :بالبال خيطر أالّ وجيب .شيئاً

 يسقط فهل العصر، علوم من عليه والتعرف اإلطالع ينبغي ما إىل اإلطالع
 النجوم إىل الذهاب استدعى لئن بل !!كال ؟"باملعروف األمر" وظيفة عنا

 أفرض من لكان هناك، من تبليغه ينبغي ما جلب واستوجب اإلرشاد ألجل
 فلقد .احملتاجني إىل لتقدميه جيب ما وجلب اكـهن إىل الذهاب الفروض
 رؤوسهم على وأنـزلوا بالكيمياء، وأركعوهم بالفيزياء، جيلنا صرعوا
 .اليدين مكتوف تقف أالّ املوقف هذا أمام عليك فيجب .بالفلك الشهب

 لترفعه نفسها الوسائل مستعمالً اجليل هذا بيد تأخذ أن عليك َدين هو بل
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 .جديد من األعايل إىل به وتسمو ملعنويةوا املادية جراحاته وتضمد كبوته من
  .األقدام حتت وينسحق أخرى مرة يتردى كيال معاً وتعلوا
 عليهم فاملؤمنون وغصن، لسان فيه حيدث ما وكل الكون يف شيء كل إن

 اآليات فهم عن واعجز وإالّ األغصان، هبذه مسكواويست اللسان هذا يتعلموا أن
 الذل عليه ُيضرب التكوينية اآليات هميف ال أمة أو فرد وكل .التكوينية
 آياته ضمن التكوينية اآليات هذه يشرح الكرمي القرآن أن علماً .واملسكنة
 هذه عن أذنه يسد كان َمن تالوته حق الكرمي للقرآن تالياً ُيعّد وال .البينات
 اإلنسان ليتدّبر القرآن اهللا أرسل فلقد .يومياً القرآن ختم ولو التكوينية اآليات
 .األمر هذا يفهم أن عليه القرآن ينصر من وكل آياته، يف ويفكر
 تأثريها أمر مشكوك وسامية، مباركة كانت مهما نبلّغها اليت احلقائق إن

 على والقرآن الدين وتقدمي .وأسلوبه وفهمه العصر إدراك وفق ُتبلّغ مل إن
 فاةمص من متر أن ميكن ال واليت باألسرار ملفعة غامضة موضوعات صورة

 كفر وزيادة اجليل ألذهان تكدير غري كوهنا عن يعدو ال العقلية، احملاكمات
 صدورنا ومنأل املؤملة اللوحات هذه بوضوح نرى سنني منذ وحنن .الكفار
 .وكمداً مهاً

 ثقافة مستوى فوق أمجعني عليهم اهللا رضوان الكرام الصحابة كان
 .الثقايف العصر ذلك ىمبستو الدين مسائل يبلّغون وكانوا .بكثري عصرهم
 اإلمام يفهمه كان ما فمثالً .التبليغ يف مثلهم أيضاً كانوا تبعوهم والذين
 .وإعجاب حرية يف العصر ذلك يف املخاطبني جيعل عصره جمدد وهو الغزايل
 رأي االنتباه جيلب ومما .العصور مدى إىل واإلعجاب احلرية هذه ودامت
 نر مل :قالوا إذ الغزايل، اإلمام عن "رينان"و "جب" أمثال من الغرب مفكري
 من األعالم األئمة مجيع كان وهكذا .كالغزايل عصره ثقافة من متمكناً أحداً

 سبقوا الذين العظام من وأمثاهلم ،خالد وموالنا ،الرباين كاإلمام اجملددين
يتنفسون و الرفيع اهممستو وفق الدين يبلّغون وكانوا .وثقافة علماً عصورهم
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 قبوالً ووجد حسناً موقعاً خماطبيهم قلوب يف كالمهم وقع وهلذا .أنفاسه
 .عندهم عاماً

 نمِر املرشد -و
 أعماق يف ينـزل أحيانا ألنه هذه، مرونته على وحيافظ مرناً يكون نعم،
 كلتا يف هو من خماطبيه بني إذ ؛املنابر أعايل يصعد وأحياناً قة،العمي الوديان

 يكون فال وإالّ .جداً واسعة ثقافته مساحة نتكو أن يقتضي وهذا النقطتني،
 أن إالّ عليهم وما ..األشقياء من اإلرشاد طريق قطاع من بل حقاً، مرشداً
 لكي الطريق وايفتحأن و عليها، قامتاً ظالً يكونوا الَّأَو األمة، أمام من يتنحوا
 .املنكوب اجليل هذا إىل أيديهم وميّدوا احلقيقيون املرشدون يأيت

 املؤمن قلب إن" :األمة بآالم قلبه خيفق الذي املرشدين، كبار أحد يقول
 القلب هو هذا نعم ".شاب جحود حيال وجوده ذرات بعدد أملاً يتفجر

 جديراً ليس لـاجلي من اإلميان لزوال القلق هبذا يشعر ال ومن .املضطرب
 .هاكل الدنيا بزخارف ويستهني عصره يدرك الذي البطل هو فاملرشد .باإلرشاد

 لرضاه وكسباً هللا حسبةً مهمته، ألداء ساعياً اجلنة، نعيم -موقتاً ولو- ينسى بل
 .حوله َمن إليه وليطمئن اهللا بتوفيق ليحظى يكون أن جيب هكذا نعم .وحده

 إعطاء أن فكما ؛خماطبيه عن املرشد يعرفه أن يلزم ما ذكرنا وأن سبق
 تشخيص قبل بالتداوي القيام كذلك بّين، خطأ املرض تشخيص قبل الدواء

 وظائف إحدى هو وهذا .وأمر أدهى بل ،مثله خطأ املخاطب منه يعاين ما
 .كان دواء أي مرض كل يالئم ال أنه ألذكر داعياً أرى وال .املبلّغ

 االقتصاد احةـس يف العمل يف اإلنسانية خالص جيدون أعرفهم، أناس
 على األفكار هذه ثلفم .أمهيتها حول الكالم فُيكثرون الثقيلة والصناعة
 من أكثر تعدو ال أهنا إالّ اإلسالم باسم اطـاألوس يف تدور أهنا من الرغم
 ومل منتسبوها وتفرق األفكار هذه أفلست فقد .وأجنلز ملاركس بسيط تقليد

 هلا ساذج تقليد هي اليت باألفكار فكيف حيويتهم، على احلفاظ من يتمكنوا
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 يسوق أن عن فضالً هذا يعقل وكيف لوبة؟املط احلياة اإلنسانية منح ميكنها
  .علّي ثقيل أمر اخلدمة هذه مثل تصديق إن املغامرة؟ هذه مثل إىل يتبعه من

 ميدان يف وتربوه احلاضر باجليل تتكفلوا مل إن اهللا فو ..كال مث ..كال
 تنفع فلن األخروي، الشعور فيهم تعمّروا ومل الروح، فيه وتنفخوا الروح،
  .أقمتموها أو تقيموهنا اليت املصانع وال باحلضارة دقبالتمش تنشئته
 مزخرف فكر أي يشبعه ال الروح من اخلاوي السائب اجليل هذا إن

 اجليل اضطراب عالج ميكن بأنه والظن .منظمة رعاية يرعوه مل ما مزركش
 .بعينها الغفلة هو االقتصادية باحللول
 الكالم على القدرة فقد قد احلاضر الوقت يف اإلسالمي العامل كان وملا
 موضع يف فهو .للعامل اخلطاب موقع من قطـأُس فقد العصر، فنون وفق

 وحتليله، مسعه ما تركيب من متكن ولو .غري ال فقط واالستماع االستماع
 اآلخرين فُيسِمع القائد موقع إىل االرتقاء من يتمكن امـاألي من يوماً فلعل
 جيداً، خماطباً حىت بعُد كوني أن يستطع مل فاهـوآأس ولكن .كالمه

 ساتاملؤس أو اخلاصة الدعوات على نفسها املزرية احلالة هذه وانعكست
 بنفس خماطبيهم أمام عاجزين صبحواأ الدعوات هذه وأصحاب .اخلاصة
 بأسره العامل عقل يتحدى الذي الكرمي القرآن أيدينا يف أن علماً .القياس

 توضح اليت اخلالدة النبوية السنة ناأيدي يف وكذا .كافة اإلنسانية وخياطب
 االستفادة كيفية اآلن حلد نعرف مل أننا مؤمل هو وكم .توضيح أمجل القرآن
 العقل باحتاد القرآين احمليط البحر يف نغص فلم .املصدرين هذين من احلقة

 ،نفسيهما مبكنونات حيدثانا ومل والسنة القرآن صمت وهلذا .معاً والقلب
 من اليوم ملسلمي جناة فال .سيدوم صمتهما فإن احلالة ذهه على مضينا فلئن
 .عليهم املخيم الكابوس هذا

 وينتشران يتوسعان والتكنولوجيا والعلم .وتغري حتول يف الدنيا نعم،
 بل املتوسعة، الدنيا ومقاييس يتفق ال بعضنا يقوله ما ولكن مذهلة بسرعة
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 جداً بعيدين فنكون دره،يغا ال هناك ويظل عصور ثالثة قبل قيل مبا يتعلق
 .لكالمنا مسعه يعري فال .احلاضر جيلنا عن

 العصر زاوية من النظر - ز
 املعيش، عصره زاوية من ينظر أن بّد ال احلاضر الوقت يف واملبلّغ املرشد

 بالبناء خبرياً يكون أن جيب بدء ذي بادئ وهو .املسائل إىل يتطرق أن قبل
 يف نغرستا اليت املسائل هي ما ضاًأي يعلم أن وجيب .للمخاطب الروحي
 .املعرفة هذه ضمن يتكلم أن يريد مبا يتكلم مث .املسموم السهم انغراس ذهنه
 يف ويستقر املخاطب قلب يف وينعكس احلسن، القبول يلقى كي وذلك
 .حيوية مضادات إالّ نعطيه ال وحنن دمه، يفقد احلاضر جيلنا إن حيث ؛هذهن

 وإمنا جمردة، ادعاءات ليست احلد، هذا إىل ليهاإ تطرقنا اليت املسائل إن
 آية أول يف الكرمي فالقرآن .والسنة الكتاب إىل تستند اإلرشاد يف ركائز

 اآليات إىل النظر يلفت )١:العلق(﴾َخلََق الَِّذي َربَِّك ِباْسِم قَْرأِْا﴿ نـزلت
 يطودميوقر أبيقور من بدءاً الفالسفة فجميع ..اخللق ذكر لدى التكوينية

 اهنمكوا  الرسول عاصروا الذين وحىت أفالطون وإىل سقراط إىل ومنه
 ذلك يف-  الناس أن مبعىن .وتدقيقه حتليله يف وسعوا اخللق مبوضوع كلهم
 بدء بأن علم على فكانوا .اخللق عن املعلومات من شيء على كانوا -الوقت
 ولكن ؛ألما رحم يف خمتلفة بأطوار مير اجلنني وأن ماء قطرة من اإلنسان
 قُلْ﴿ :الناس وخاطب جداً واسعة زاوية من املسألة تناول الكرمي القرآن
 .)٢٠:العنكبوت(﴾الَْخلَْق َبَدأَ كَْيَف فَاْنظُُروا األْرِض ِفي ِسُريوا

 حلد يوضحا مل البشري والفكر البشري والعلم القرآن، يقول هكذا
 إىل األمر بإسناد الّإ ذلك ميكن ال إذ ؛يوضحاه ولن اخللق، بدأ كيف اآلن،
 .جالله جل اهللا

 رة،احملّي املعضلة املسألة هذه بإيضاح دعوته يستهل الكرمي القرآن بينما
 القدرة قلّدهتا واليت التكوينية، اآليات إىل األنظار يلفت نفسه الوقت ويف
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 كمعرض وجعلتها الكون، عنق يف مزينة كقالدة الربانية واإلرادة اإلهلية
 موقف يف إذن فنحن .لقراءته أمامنا مفتوح ككتاب نظارلأل أُشهر عجيب
 اجلارية احلوادث تقومي ألجل والقالدة، واملعرض الكتاب هذا يف ما تدقيق

 .عنه لنا عدول وال وفهمها،
 إثارة جردمب مجاعتهم حيوية إلدامة يسعون الذين واملبلّغون فاملرشدون

 شيئاً سعُيهم َيِعد وال التكوينية، اآليات خيالفون واألحاسيس، العواطف
 ال ومنحرفة ملتوية فحسب الظن ُحسن على املبنية اخلطوات ألن .للمستقبل
 متكنوا لو ولكن .قصرية فترة بعد الطريق قارعة يف صاحبها تدع لذا تستقيم،

 ملواكبة مجاعتهم وهيأوا معاً والقلب العقل باحتاد محاسهم جذوة يشعلوا أن
 يؤثر ال الزمان مرور ألن قطعاً، تنفصم ال طةالراب هذه فإن الزمان، شروط
 .واإلرادة اهلمم وتشحذ تقويها املثرية واحلوادث فيها،

 أمامنا جداً مثرية اللوحة هذه إن :استطراداً آخر أمر إىل أنتقل أن أريد
 :وهي مجيعاً
 يف سواء والكفر، اإلحلاد يف يتمرغون متدينني أناس أبناء من كثرياً إن
 نصيب ال أناس أبناء من الكثريون هناك باملقابلو .داخلها وأ البالد خارج
 عوائلهم ضغوط من هربوا بعضهم نإ حىت .باإلميان ينعمون الدين من هلم
 الوقائع من شاهدته ما أذكر ولن .الدينية حياهتم ليدميوا مواضع عن حبثاً

 وقعت قد احلوادث هذه مثل أن لنعلم ولكن ،شيئا املسألة تغين ال حيث
 على تقِْدر ومل تعلّم ومل بالدين ترفل اليت فالعائلة ؛املستقبل يف أمثاهلا تقعوس
 أذهان يف فراغ حيصل الروحي، ومبستواهم أوالدها عقول بقدر الدين تعليم

 ؛عنه وخروجهم الدين عن إحنرافهم بتسّب هبم تتعلق اليت والشبهات أطفاهلا،
 تدور اليت املسائل عن العائلة خارج من أحداً هؤالء يسأل أالّ الطبيعي من إذ
 الدينية التربية ولكن .العائلة كنف يف ديين جّو يف ترّبوا ألهنم أذهاهنم، يف
  .معني حّد إىل إالّ توصلهم ال البيت يف تلقوها اليت
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 الذي البيت، رب مع نتباحث كناو كهذه عائلة على ضيفاً كنت فقد
 هذا أمام نفسي من تحييتاس حىت سليم رقيق قلب ذا خالصاً متديناً كان
 من وفهمت اجلامعي، الطالب ابنه علينا دخل برهة وبعد .والنقاء الطهر
 يف فقلت مكاين، يف ومجدُت علّي اهنّد قد البيت وكأن ملحد، أنه كالمه
 أن بدل ملحداً ابنك تنشئ مل كليت يا :الطيب الرجل ذلك قاصداً نفسي
 .احلد هذا إىل تقياً نقياً تظل

 نفسه يف دافعاً جيد دينية ال أسرة يف يتريب الذي فالطفل ذاه ومقابل
 اخلارج من إليه متتد يد فأية املسائل، من حله من يتمكن مل عما لالستفسار
 له فّهم قد اإلسالم ألن وحيبه باإلسالم فسريضى معضالته حل من وتتمكن

 مل دينية عائلة يف ترىب الذي اآلخر الطفل تدين بينما .زمانه شروط وفق
 .التقليدي اإلميان هذا ينفعه يعد مل حداً األمر به بلغ وقد التقليد، يتجاوز
 .املوضوع صدد إىل نرجع واآلن

 املخاطب مبنازل النـزول -ـح
 هذه يف واملبلّغ فاملرشد مستواهم، إىل النـزول املخاطبني مستوى يقتضي

 :باآليت الحظةامل هذه نوضح أن وميكن .عقوهلم بقدر يكلّمهم أن عليه احلالة
 التخلق إىل يدعونا  والرسول ،إهلّي خلق املخاطب مبنازل نـزولال إن
 ُترى .البشر عقول على تنـزل إهلي كالم بكامله الكرمي والقرآن ،اهللا بأخالق
 .وطاقاتنا وعقولنا استعداداتنا مع منسجماً القرآن ينـزل مل لو حالنا كان كيف

 موسى  معبه تكلم ما مبثل اجمليد قرآنه يف تكلم سبحانه اهللا كان لو نعم،
 نـزل قد القرآن كان لو وأيضاً .كالمه نطيق كنا ملا الطور جبل يف 

 نم باملائة وتسعون تسعة منه يستفيد كان امل الداهية القرائح وذو يفهمه بأسلوب
 خماطبيه وضع إىل ينظر وتعاىل سبحانه اهللاف ؛هكذا ليس األمر نأ واحلال .الناس
 كالمه أن املعلوم ومن .وربوبيته وعظمته إرادته يالئم مبا ذلك وفق بهمفيخاط
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 كيفيات بعظمته اللالئق كالمهل إذ وحده، القرآن على يقتصر ال وعال جل
 :هو نعلمه والذي .نعلمها ال حنن ولكن عظمته مع املنسجم كالمه من كثرية
 .ةاألحدي بسر وفهمه إدراكه مبستوى اإلنسان خاطب وعال جل أنه

 القرآن وكأن الكرمي، القرآن يف إدراكنا ومستوى فهمنا جند حنن أجل،
 القرآن جيد للقارئ الفكري املستوى كان فمهما مبستواه، إنسان كل خياطب
 تفاصيل بأدق يعّرفه منه قريباً أحداً أن القرآن يف اإلنسان يشعر حىت .خياطبه
 .وخباياه أسراره

 كالم القرآن ألن ذلك جداً، يطبيع األسلوب هذا على القرآن وكون
 املادة عامل يف وأنشأه العدم من اإلنسان خلق الذي اجلليل الرب ذلكم اهللا
 األمر، عامل من الروح فيه نفث مث آن، كل قلبه يف مبا أعلم وهو )اجلسماين(

 يعرف اجلسد وال فيه، دخلت الذي اجلسد ما تامة معرفة تعرف الروح فال
 ،مجعهما وَمن خلَقَهما َمن هبما مواألعل ،حياته دميت اليت الروح ما متاماً

 .اجلليل الرب هذا كالم والقرآن
 استقامتهم، وضمان للناس هدًى مضمونه حيث من اإلهلي الكالم فهذا
 يسددون لذا اخلطاب، أسلوب حيث من واملرشدين األنبياء إرشاد ومنبع
 .واملعرفة العلم منه ويستلهمون فيه نظرهم
 اهللا كالم ألنه ذلك خمتلفة، مستويات خياطب القرآن أن اقعةو حلقيقة إنه
 األعالم العلماء من فاأللوف ؛املختلفة مظاهره جبميع وأنشأه اناإلنس خلق الذي
 مالحظاهتم طرح لدى بعض عن بعضهم ومتايز فهم مستوى اختالف بينوا قد

 النمط، هذا على أيضاً األمر كان القرون، خري يف وحىت .القرآن حول وفكرهم
 مبستوى كله يكن مل له وإدراكهم للقرآن  الكرام الصحابة فهم أن مبعىن
  .القرآن من االستفادة حيجب ال هذه املستويات واختالف .واحد

 القرآن، إىل ويستمع -  الرسول عهد يف- يأيت بدوياً أن تاملوا
 قصائدهم ُعلّقت أعالم شعراء منه يستفيد نفسه الوقت ويف منه، ويستفيد
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 مساعه بعد شعراً يقرض مل الذي هوو منهم، واحد ولبيد ،الكعبة جدار على
 إالّ تترمن ال أصبحت العصر ذلك يف الشعراء عمالقة واخلنساء .القرآن
 .زالالً وقلوهبم عقوهلم إىل وينـزل القرآن خماطيب كانوا هؤالء نعم .بالقرآن
 سينا، إبن أمثال من عليه تتلمذوا حيث خماطبيه من العقالء أفذاذ صبحأ وقد
 أبو وكذا ن،الرازي الدين فخرو الغزايل، اإلمامو الفارايب،و رشد، إبنو

 ال ومن ،مالك واإلمام ،حنبل بن أمحد واإلمام ،الشافعي واإلمام ،حنيفة
 نفسه، باألسلوب أيضاً خياطبهم كان القرآن أن مبعىن .أمسائهم حصر ميكن
 االعتبار بنظر آخذاً نساناإل دراكإ وفق القرآن خاطب فلقد .مبستواهم أي

 من كل أن حد إىل عجيب القرآن من اجلانب ذاه إن .الفكري مستواه
 وإن .اخلطاب يف الوحيد املقصود هو أنه يعتقد شهيد بقلب إليه يستمع
 واسعة خطوات يومياً تسجل اليت والتقنية العلم ميادين يف بّزوا عباقرة علماء

 من أفضل جيدون العلماء فهؤالء .العقول رانبها موضع غدت حىت متقدمة،
 ويف كامنة، قابليات من فيهم سبحانه اهللا عهدوأ ما تنمية على ويعينهم حيثهم
 أيضاً سبحانه اهللا وضعها اليت الفطرية القوانني ممارساهتم يف اكتساباهتم أثناء
 .الكرمي القرآن وهو الكرمي، للخالق األزيل الكالم هو الكون، يف

 من ينهلون -مستوياهتم اختالف رغم- العلم أرباب من ألوفاً إن نعم،
 القرآن يسمع أن يستطيع فالكيمائي .بظالله ويتفيأون الكرمي القرآن زالل
 أيضاً والفلكي أيضاً والفيزيائي بل هكذا؟ وحده أهو .وحده خياطبه كأنه
 يستمع أن يستطيع منهم كل واهلندسي، الرياضي حىت البيولوجي وكذا
 إىل البداية من يبحث القرآن أن يعتقد والزراعي .وحده خياطبه وكأنه نللقرآ
 نوراين صحي كمركز القرآن جيد ماهر لطبيب وبالنسبة .الزراعة عن النهاية
 بضمادهم ويقوم لألمراض جديدة آفاقاً ويفتح ويهدي وينور يتكلم رائق،
 روعلف نفسه الكالم إيراد وميكن .وأحباث دراسات مركز أي من أكمل
 الذي والعامل القرية يف األرض حيرث الذي الفالح أن مبعىن .األخرى العلم
 .معاً القرآن خماطيب من مها صغرياً، زراً ملسه مبجرد السموات آفاق يفتح



 

  ١٢٠

 وفق الدروس يعلّمنا األعماق أعماق يف يغور الذي العظيم القرآن فهذا
 ببأسلو علومال من علم كل عن يبحث أنه مع .إنسان كل وظروف أحوال

 اإلنسان، هو الوحيد هدفه ألن ؛قط علمية موسوعة هو فليس مقتضب
 يف وهو .ورفعتها األبدية مسو إىل هناك ومن السماء إىل وُيصعده بيده ليأخذ
 هذه يرى عندما املبلّغ أو فاملرشد .أيضاً اإلرشاد أصول يعلّم هذا عمله أثناء

 يضع أنه شك ال حياته، هبا شويعي للقرآن اخلطابات من املختلفة األلوان
 أن ومع ذلك، وفق كالمه وجيعل دائماً عينه نصب ومستواه املخاطب حالة
 .أيضاً ضروري بل جداً مفيد أنه إالّ منه جهداً يتطلب هذا

 بالتعابري واحملّملة واملغلقة املبهمة اجلمل يستعملوا أن اعتادوا فالذين
 ألن ؛عظيم خطأ على كالمهم، يف الفخامةو الوقار إظهار ألجل الفلسفية

 يكون أن يقتضي وهذا للبالغ، املخاطبني فهم حسن هو اإلرشاد يف املهم
 يكون أن بد ال فاخلطاب أمكن، مامه إشكال دون بّيناً واضحاً البالغ

 .ويسر سهولة بكل املستويات من مستوى كل يفهمه بأسلوب
 طالحاتواالص التعابري عليهم غريب احلاضر، الوقت يف فالشباب

 هذا نشبه أن وميكن .يفهموهنا بلغة معهم التكلم الضروري فمن الدينية،
 وقد عمره من الثالثة يف طفل خطوات نساير أننا فكما األطفال، مع بكالمنا
 من كذلك ،كلها حاالته ونراعي مثله ونضحك كالمه ومناشي بيده، أخذنا

 ،اإلرشاد يف املخاطبني فهم مستوى االعتبار بنظر نأخذ أن الضروري
 يضيف أن دون من الضحك إالّ فيهم يثري ال األطفال، جتاه املفخم فالكالم
 .معلوماهتم جعبة إىل شيئاً
 تبليغ بأسلوب االقتداء من لنا فالبد احلاضر، جليلنا اإلسالم شرحن عندماف

 وباسكال لربجسون الفلسفي األسلوب إىل وليس ادهـوإرش  الرسول
 فهم مبستوى دوماً خياطب كان  ولـرسفال .وديكارت وأفالطون
 مع فكالطفل موضعه، يف كل الناس، مجيع يسع خطابه فكان اآلخرين،
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 وهذه األسلوب فهذا .العجوز مع وكالعجوز الشباب مع وكالشاب الطفل
  األنبياء سيد عن ويروى .وأخالقهم األنبياء أسلوب هو اإلهلية األخالق

 ويف .)١("ُعقُوهلم قَدر على الناَس ُنكلّم أن أُمْرنا األنبياء معاشَر إّنا" :قال أنه
 اإلرشاد يف جليلة قاعدة يبني وهذا )٢("مَمناِزلَه اَسالن أَنـزلُوا" :آخر حديث

  .جتاوزها ميكن ال
 
 العمل - التبليغ - اإلميان نظرة إىل عالقة -٧
 واحلياة التبليغ -أ
 ذلك حييا، مبا ويبلّغ يبلّغ، امب حييا املبلّغ أن التبليغ قواعد من قاعدة أهم إن
 إىل بلغ َمن يعين احلقيقي واملؤمن .احلقيقي للمؤمن السوي الصراط على ألنه

 أما .املؤمن هذا يف والباطن الظاهر بني ختالف فال .والباطن الظاهر تكامل
 هذه مثل من الصادق املبلّغ ويتنـزه النفاق، صفة فهي االزدواجية احلياة

 األخالق أفق أراه قد اإلميان صفة وألن له، ينبغي وما ،املذمومة األخالق
 .مكان و زمان كل يف به حييا ما تبليغ إال له ليس بأن ،الرفيعة
 إىل تتحول ال اليت واإلرشادات النصائح أن املبلّغ يعلم أخرى جهة ومن
 األقوال إذ اآلخرين، وجدان يف إجيابية نتيجة تورث ال معيشة، حياة

 أما .والربكة باليمن هبا سبحانه اهللا يلطف ال اإلخالص من يةاخلال واألحوال
 املخلصني، شبه أو املخلصني غري أعمال بعض يف جناحات من نشاهده ما

 هذه مثل حتقق أن أو ،عابرة أهنا على زيادة البديل، ودوج عدم من نابع فهذا
 من أو حينه، يف إخالصاً أفضل هو من وجود عدم من نابع أحياناً األحوال

 حان ما ومىت .بعُد جاذبية مركز تكوين من الصادقني املخلصني متكن عدم

                                                 
 .٢٢٦-٢٢٥ /١  للعجلوين،كشف اخلفاء )١(
 .؛ مسلم، املقدمة٢٠أبو داود، األدب  )٢(
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 القانون هذا جرى وقد .به القدر عليهم حيكم املخلصني غري انتهاء وقت
 الفراسة وأهل املؤمنني خيدعّن ال لذا ؛احلاضر يومنا إىل القدم منذ اإلهلي
 .صاإلخال ناقصي أو املخلصني لغري والعابر اجلزئي النجاح

 الشيوعية أحرزته الذي النجاح بعض هلذا مثاالً يكون أن وميكن
 عن بديالً منهما كل وظهر واحدة، فترة يف ظهرا النظامني فكال والرأمسالية،

 ظهرت اليت الفترة تلك يف إخالصاً وأكثر أفضل تيار وجود ولعدم اآلخر،
 نإ نقول أن وميكن .وانتشرت منت لة،املغفّ النفاقية التيارات هذه فيها

 اآلن بعد يباع فال ،كثب عن احلوادث يتقصون أخذوا املتيقظني املخلصني
 .هلم زبائن سيجدون الذين فهم خملصاً، كان من متاع إالّ العامل سوق يف

 الباطلة فالشيوعية .اإلهلي السوق هذا من املخلصني غري يطرد أن حان فلقد
 احلقيقة سوق من طردتو أخرجت قد والدهتا، منذ بالزوال عليها احملكوم

 أهل دعوة أوان آن قد هولعل .جانب على كنفاية واُلقيت واإلخالص
 .النظر أمام يبدو كما الوحيد، البديل تكون أن اإلسالم
 مبحاسبة حيصل إمنا ميثله، ما تبليغ آخر بتعبري أو املبلّغ، به حييا ما تبليغ إن
 من جنا أن يشاهد ومل .لذاته وجدانه ومراقبة مستمرة، حماسبة نفسه املرء
 األرواح هذه فحاملو ؛بعُد يتكامل ومل للجسد يعيش َمن االزدواجية احلياة
 ،ويسلكون يتصرفون كما قط يصبحوا ومل حقيقتهم عن أوضاعهم تنم ال

 متكلفة، أمور هي واستقرار ونضوج احترام من اجملتمع يف يعرضونه ما وكل
 .والكراهية باالستثقال إالّ ناآلخري لدن من قوبلوا فما صورية، شكلية،
 عدم دليل وهذا جادين، غري مهملون بأنفسهم ينفردون عندما فهؤالء
 جازم باعتقاد مرتبطة األمور هذه وإزالة والكفاية، القدرة وعدم النضوج
 .جاد وانقياد كامل وتوكل
 يف كذلك يكون الناس أمام هو فكما األمر، هذا يف يدقق املبلّغ نعم،
 والظاهرة اخلفية وسلوكه وتصرفاته أحواله مجيع لتكون سعىوي انفراده،
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 يف قطعاً يوقعه ال ما واالجتماعية الفردية األطوار من فيظهر صادقة خالصة
 وإذا كالشمس، ساطع وهناره كنهاره، جلية املبلّغ ليايل إن .التناقض ورطة
 وحاسبها نفسه على انكفأ طارئة لغفلة -صغرياً ولو- خطأ ارتكب ما

 الصالة عن يتكلم أن من فيخجل .حسابه ثقل من تئن حىت عسرياً اباًحس
 تعلقت لوثة إلزالة الدمع يستفرغُ ،وليله يتنور ومل التهجد فاته وقد هناراً
 يف غصصاً تصبح حرام شبه أو حرام فيها اليت واللقمة حرام، نظر من بعينه
 كلهيب به يستشعر جيعله روحه يف طفيف واحنراف بطنه، يف ومغصاً حلقه
 .جهنم

 حسن جتد ال صاحبها، على لتطبيقها جماالً جتد ال اليت األفكار إن نعم،
 إذ ؛للحياة وضرورية جاذبة كانت مهما الناس لدى املطلوب القبول

 مل فكر استقرار طلب احملال ومن القائل، وجدان من تنطلق مل الكلمات
 .صاحبه وجدان يف بعُد يستقر

 )كمحور للحياة( واملعيار التبليغ - ـب
 مبثابة هو بل فحسب، وظيفة ليس اإلسالمي اجملتمع يف والتبليغ اإلرشاد

 وفق شؤوهنم مجيع اجملتمع ذلك أفراد يقيس حيث شيء، لكل ومقياس معيار
 هذه أّنات حتت لياليهم وميضون وفقه، يومهم أوقات وينظمون املقياس ذلك

 فريضة من عودته أو املسجد إىل شخص جميء معياراً يكون ال لذا .املسؤولية
 اجليد املبلّغ بل شابه، وما النبوي املولد احتفاالت يف مشاركته أو احلج،
 وطقوس مراسيم إىل الدعوة حتويل إىل يومئ ما كل من كلياً يتجنب

 هذه تكون رمبا ولكن .واإلرشاد التبليغ روح تفين اليت تلك ،وشكليات
 تكون أن من البعد كل بعيدة اأهن إالّ لبعضهم مسلية واألساليب األمور
 وسقوطه اجملتمع ترديِل األسباب مقدمة يف احلقيقة أنو .اجملتمع يف معياراً
 باملعروف األمر"بـ القيام عدم هو بائرة عقيمة واملعنوية املادية تهقّو ِلْعوَج

 .تامة وخبطة كامل، بشعور "املنكر عن والنهي



 

  ١٢٤

 عنق يف فطري َدين هذا يومنا يف السامية الوظيفة هذه أن نعتقد أن علينا
 من املترشحة ومستنقعاهتا الفنت دوامات ألن اجملتمع، أفراد من فرد كل

 يف وترميهم منهم، املتكونة اجملتمعات مث أوالً األفراد جترف البشرية، ثغرات
 .السحيقة اهلالك أودية

 يزل ومل شيء، كل قبل إمياين أمر األمر اهذ أن جازماً تأكيداً نؤكد نعم،
 إمياناً، األقوياء هم قضيته وتبّنوا احلاضر الوقت إىل الدين هذا نصروا الذين

 املنوال على أيضاً غداً وسيكون نفسه، اليوم كذلك وهو األمر كان هكذاو
 يف والتبليغ اإلرشاد حركة من اإلميان ةقوي خملصة ثلة به قام ما إن .نفسه
 من غفري جم وجدان بولق قصري وقت يف القت قد هبا إذا كبري، جمتمع
 هلذه املميزة الصفة أن إالّ هذا إيضاح ميكن وال األول، مههم وتكون الناس
 .واملراسيم الشكلية األمور عن ُبعدها هي احلركة

 وأسر ياتالشكل ِشباك من تنجو ال واملقاساة املعاناة عن البعيدة واحلركة
 ال والشكليات، يماملراس على قامت اليت احلركات احلقيقة أنو .املراسيم
 من ختلو وبالتايل ،الفكرية املعاناة الدموع، السجن، أحدهم ببال خيطر

 .واالحتضان واحملبة اإلخالص
 حياته وفق وسلوكه وتصرفاته حركاته كل ينظم املرشد أن :اخلالصة
 أي .باإلرشاد متفكراً إليه يذهب مكان إىل الذهاب أراد ما فإذا اإلرشادية،

 للتنـزه مكان فال .والتبليغ باإلرشاد متفكراً ويقعد ومويق ويسكن يتحرك
 دعوته استقامة وفق الفطرية حاجاته لتنسيق يسعى بل حياته، يف اخلاص
 سبيل هو وهذا .أنفاسه عدد عن ُيسأل يوم وطأة حتت يعيش إذ .السامية
 يعيشونه، كانوا ما بلّغوا فلقد ؛والشهداء واألولياء والصديقني اءاألنبي

 يعريوا ومل يفعلوه، مل ما يبلّغون الذين املنافقني خبالف بلّغوه، ما وعاشوا
 فضلوا مستقيم، غري طريق دوامة يف يوم كل يغوصون فتراهم بلّغوه، ملا مسعاً

 وقال  عيسى إىل تعاىل اهللا أوحى" .وأهلكوا فهلكوا تبعهم، من وأضلوا



 

 ١٢٥ 

  )١(."الناَس ظتِع أن يمّن تِحفاْس وإالّ الناس، ظفِع اتعظْت فإن كنفَس ظِْع :له
 كنيب  عيسى سيدنا إىل موجهاً ليس اخلطاب هذا نإ ،احلقيقة ويف
 يا :اخلطاب يرد وهلذا ،اإلرشاد مقام يف وهو سبحانه هللا كداعية وإمنا

 اإلرشاد أمر يتوىل من كل وإىل النيب إىل موجه اخلطاب نإ أي عيسى،
 .غريه يف يؤثر كي وينصح غيبلّ مبا شعورياً وحييا يعيش بأن والنصيحة،
 أََتأُْمُرونَ﴿ :تعاىل قوله يف بيان بأوضح املسألة هذه يوضح الكرمي والقرآن
 )٤٤:البقرة(﴾َتْعِقلُونَ أَفَال الِْكَتاَب َتْتلُونَ َوأَْنُتْم أَنفَُسكُْم َوَتنَسْونَ ِبالِْبرِّ النَّاَس

 لهايفض بل أنفسكم تبدؤوا أن هو يوصي ما أول يوصي فالكتاب
 اآليات؟ تتلون وأنتم هذا تعقلون أفال ..باألسبقية

 للمسلمني وتنبيه إسرائيل، لبين واضح هتديد الكرمية اآلية هذه أن شك ال
 القيام عدم ألن .تفعلونه ال ما تقولوا أن إياكم :هلم تقول إذ نفسه، الوقت يف
 فترة يف كثرياً شهدنا وقد .ذكرنا كما وخداع نفاقية صفة املبلّغ يقوله مبا

  .به األمة ثقة فَقَد بل السلوك هذا سلك من كالم جدوى عدم االحنطاط

 بأسلوب رحونهيش أو لإلسالم، الفكري اجلانب ميثلون من جداً كثريون
 امب حييون ال ألهنم ولكن امليدان، هذا يف أفكاراً ينتج نهإ حىت أكادميي،
 مستقيماً، انك ما سلوكهم ألن ذلك ،عني بعد أثراً أصبحوا يقولون،
 يشرحون كانوا أهنم علماً إمياهنم، صميم من نابعاً كان ما وكالمهم

 نسيم هّب أن ما ولكن يرشدوهنم، أهنم ويّدعون للناس "املستقيم الصراط"
 ما نسوا بل كلياً، لينتهوا كافياً ذلك فكان األوساط، اهتزت حىت خفيف
 هةباجل وفصف يف حواوأصب يقولونه ما بكل وكذّبوا للناس يقولونه كانوا

 ولكن ،املعدومني مع واخنرطوا هلكوا ايةالنه ويف .بقوة عنها مدافعني ةيادعامل
 .الوجود من كاملة حضارة مسحوا لألسف يا

                                                 
 .١/٧٨ ، الغزايل علوم الدين لإلمام؛ إحياء٢١٦ لإلمام القشريي، الرسالة )١(



 

  ١٢٦

 واملعاناة التبليغ -ـج
 ؛انفكاك بال معاً واملعاناة تبليغال وظيفة وتتداخل تترافق أن إهلّي لقدر إنه

 بينما واحملافظة، والعناية باالهتمام حتظى تعبو بصعوبة حتصل اليت األشياء إذ
 سوى استهالكها يستغرق ال نصب أو جهد بدون عليها ُحِصلَ اليت الثروات
 األمر هذا هدر فإن باهللا، الناس بتعريف يتعلق األمر كان إن والسيما .دقائق
 يعين وهذا .بقائه ضمان وإهناء اإلنسان وجود لغاية أساس أهم إهناء يعين

 طرمض فاإلنسان لذا .األرض على اإلنسان وجود جدوى عدم ةمباشر
 .ومغزى جدوى لوجوده جيعل كي السامية الوظيفة هذه إلدراك

 بيوهتم البالد سجون غدت بل آخر، إىل سجن من ناس نقل األمس يف 
 أشكال من شكل يبق ومل قوه،اذو إال عذاب من نوع يبق مل إذ ساكنهم،وم

 يُعد ومل التحقيق إىل أهله من أُخذ من منهمو ،دوهشاهإالو والتحقري اإلهانة
 هؤالء ..بالعودة أمل بال صباحاً أهلهم يوّدعون كانوا كثريون بل ..إليهم
 جداً قصرية فترة ويف ..الكفاح استمرارية أجل من كابدوا ما كابدوا مجيعاً
 اجلهود تلك وتثمر الناس، من ثلة أنات تسعف الواسعة اإلهلية بالرمحة إذا

 ..اهللا بفضل أغصاهنا بظالل نتفيأ يانعة مثاراً الطاهرة اخلالصة املضنية
 فاملؤمنون املقدسة؟ الثروة هذه يهدر أن كان َمن كائناً ألحد حيق ال أال
 بنفس وينصروهنا سيتولوهنا معيناً، مستوى بلغت اليت اخلدمة هذه جبدوى

 .املكابدين وحسرات بآهات عجنت اليت واملشاعر األحاسيس
 عزمية يعزم أن عليه اإلميان ينصر فمن إمياين، أمر األمر هذا أن ذكرنا لقد
 إدارة على كعزمه - األقل يف- عزمه وليكن اإلميان، حياة إدامة على جادة
 ينجو ال هذا وخبالف ،عنهم يدافع ما مبثل دعوته عن افعيد أي وأهله، بيته
 .إسرائيل بين عاقبة من

 نفسه ويلقّن تاعب،وامل املصاعب ملواجهة ماًدائ مترقّب واملرشد املبلّغو
 يف قبله الذين أصاب ما بهيص مل ما يفلح ال أنه يقيناً ويعتقد ،باستمرار هبذا



 

 ١٢٧ 

 باليسر قوبل وإن ،املشقة لتحمل ويتهيأ دائماً زميةالع يبتغي أي ؛دعوهتم
 .دعوته يف ويستمر ذاهب عليه أنعم الذي ربه يشكر

 ،فعله ما إالّ يقول ال أو يقول، ام يفعل أي صادق، خملص املؤمن
 يتكلم من حياة إن ؛الكرمي القرآن يصفه كما واملنافق الكاذب هو وخالفه

 أن بد ال صة،الفر سنحت كلما اإلسالم ويشرح والقرآن واإلميان الدين عن
 قلق منبع اإلمث يعّد أو حياته، يف إلمث مكان ال إذ ،يبلّغه ما وفق تكون

 طوال أعماقه يف األليمة تهووخزا بعذابه يشعر ذنباً كبولوارت .له واضطراب
 وال حرام، نظرة ينظر ال املؤمن إن .روحه يف طويالً ذنب يستقر فال ،حياته
 مضيء كنهاره ليله .حرام فيه موضع يف ميشي وال حرام، إىل يده ميّد

 يوماً قال أنه منه ُيسمع مل .الليل جوف يف لسجداته عاشقة سجادته مشرق،
 باحلسرات يومه يقضى طوقه خارج ذلك حدث وإن الفجر، صالة تينفات

 نفسه على وينكفئ اليوم، ذلك طوال سلوكه على تنعكس حىت والزفرات
 .الندم من

 والنفاق التبليغ -د
 يف فاملرشد للمبلّغ، دائمي حض عامل واحملاسبة باملراقبة الشعور إن
 نفسه يف يستقر أن وجيهد وتصوراته، مشاعره فرياقب لنفسه، مستدمية مراقبة

 تبليغ ويتحرز يتجنب نفسه الوقت ويف .به متلبسا و أوالً لآلخرين يبلغه ما
 ال التجنب وهذا .بعُد عليها نفسه حياسب مل مبسائل نصحهم أو اآلخرين

 يقع أن من التخوف إذ .أكثر اإلرشاد إىل ويدفعه عليه حيض بل التبليغ مينعه
 .اإلخالص إىل دائماً يدفعه نافقنيبامل يتشبه أن أو النفاق يف

 لفظاً والنصح اإلرشاد اختذ من مرّوع خميف حديث يف يبني  والرسول
 )١(."اِناللِّس يِمعل ٍقمناف لُّك أّميت ىعل اُفأَخ ام أَْخَوف ِإنّ" :يقول إذ

                                                 
 .١/٤٤ د املسن،أمحد بن حنبل )١(



 

  ١٢٨

 إن حيث .فرائصه ترتعد وال املنور العزيز البيان هذا يسمع من تخيلُي وال
 إىل شيء إبالغ إىل حباجة آلخر حني من يشعر منـزلته نتكا مهما اإلنسان
 اإلرشاد مستوى تردي دون حيول وأمثاله الشريف احلديث فهذا اآلخرين،
 مصادفة فإن كثرية، هتديد عناصر من املسألة هذه يف مما الرغم وعلى .والتبليغ
 ينتجون الناس من النمط فهذا .مستمرة الضاللة وديان يف جيولون الذين املتردين
 ويتكلمون واجملالت الصحف وأعمدة التلفزيون اتشاش يف انقطاع دون الكالم
 من قلوهبم خاوية السجود، تر مل ملوثة جباههم بينما والقرآن واإلميان الدين عن

 تعلم ال البائسة األرواح فهذه .الصدق من خالية بالشؤم مشوبة و اإلخالص،
 الفرد يراع مل ذافإ نفسه، بالفرد عالقة ذات الدين من باملائة وتسعني تسعاً أن
  .عنيفاً جمادالً أو مهذاراً ثرثاراً ُيعد األمور هذه

 يذكّر أن يهمل ال األساسية املرشد أوصاف الكرمي القرآن يعدد عندما
 مبثل أمهية حيرز ويتجنبه املرشد عنه يبتعد ما سرد فإن املنافقني، خبصائص

 وصفه عند الكرمي القرآن فيستعمل .عنه ويدافع املرشد يعمله ما أمهية
  .عنه املؤمنني َنفّرُي أسلوباً املنافقني

 قلوهبم خطرات يذكر حىت هائلة حتشيدات حيشد اجملال هذا يف والقرآن
 أمام ويعرضها نياهتم حىت لـب ،وخفاياها الداخلية وهواجسهم ،وخباياها
 الكرمية اآلية هذه يف فتأملوا وطبائعم، قامتهم يعّرف أحياناً بل األنظار،

 ُخُشٌب كَأَنَُّهْم ِلقَْوِلِهْم َتْسَمْع َيقُولُوا َوِإنْ أَْجَساُمُهْم ُتْعِجُبَك َرأَْيَتُهْم َوِإذَا﴿
 أَنَّى اهللا قَاَتلَُهْم فَاْحذَْرُهْم الَْعُدوُّ ُهْم َعلَْيِهْم َصْيَحٍة كُلَّ َيْحَسُبونَ ُمَسنََّدةٌ
 خبطوط ُعّرفوا أهنم الكرمية ةـاآلي من نرى ماوك .)٤:املنافقون(﴾ُيْؤفَكُونَ
 يعرضهم القرآن نإ أي .الشك يقبل ال بّينا واضحاً تعريفاً العامة النفاق
 وحركاهتم أجسامهم يف …شيء منه يفلت ال منه أوضح ال واضحاً عرضاً
 غفري جّم مجع على قادرون فهم ..وأطوارهم وسلوكهم وكالمهم ومساهتم

 لباقة من أوتوا ومبا الساحرة خبطبهم كالقطعان بعوهنميت وجعلهم الناس من
 الكرمي والقرآن .أعداء هنمإ واضح وبتعبري .مسندة خشب وكأهنم وفصاحة،



 

 ١٢٩ 

 الدين باسم يتمشدقون ممن واحلاضر املاضي يف اللسان عليم لكل هذا يذكر
 هؤالء أمثال خياطب فالقرآن .ُيذكر شيئاً يؤدوا أن دون من والوطن واألمة
 تثريوا فال صفوفكم يف للباطل جماالً تفسحوا ال :جاد هتديد لوببأس

  .صفوفكم يف واملعاكسات النقائض
 كل عشتريو منه عدتري للنفاق، عالمةً ذكرت اليت طواراأل هذه إن نعم،

 كل فيها يقع أن ميكن اليت النقائض من فهي .وبامسه احلق ألجل يعمل من
 يكونوا أن عليهم اإلرشاد ميدان يف يعملون فالذين وهلذا .آن كل إنسان

 .جداً دقيقني حساسني

 باهللا واالرتباط التبليغ - هـ
 انعدم فإن .إخالصه بقدر مؤثرة تكون دـاملرش وأحوال أقوال إن

 نإ :نقول أن يصح حىت .واحتشامه المالك لفخامة تأثري فال اإلخالص
 مل فإن .بحانهـس هللا بيد ألنه .واإلفهام بالتبليغ قوية عالقة له ليس االهتداء

 :الكرمي القرآن ويف .قط هلا وسيلة أحد يكون ال لشخص اهلداية اهللا يرد
 لذا .)٥٦:القصص(﴾َيَشاُء َمْن َيْهِدي اَهللا َولَِكنَّ أَْحَبْبَت َمْن َتْهِدي الَ ِإنََّك﴿

 واحلاضر، الغيب خزائن مقاليد هـل الذي باهللا االرتباط هي املسألة فأصل
 للمرشد إذاً فاأللزم .شك بال بيده أيضاً فمفتاحها عظيمة ينةخز واهلداية
 ما شيء تبليغ أثناء يف شيء كل مفاتيح بيده الذي القدير إىل يلجأ أن واملبلّغ
 .تام بإخالص املخاطب إىل

 وعلى ورحلوا، أتوا جبارة، عقول ذوو الديار هذه من ورحل أتى ولقد
 أشخاص بضعة مجع من يتمكنوا مل طابةواخل البيان يف الرفيع مستواهم من الرغم
 أن يتصورون كانوا حيث نواحيهم، بعض يف خملصني يكونوا فلم جاد، أمر على
 كانوا البيان، يف دهاة فيهم .بأنفسهم نتيجة كل ويربطون عندهم من شيء كل

 لتلوثهم شيء على حيصلوا مل ولكن وراءهم يسريون ألوفاً جيعلوا أن يستطيعون
 شرح يتناول من وفيهم يصلي، ال وهو الصالة عن يتكلم من ففيهم بالنفاق،



 

  ١٣٠

 باحلقد تنبض وقلوهبم كالبلبل يغرد لساهنم به، يعيش وال اإلسالم حسن
 األسفل الدرك يف النفاق القرآن عّد هنا ومن .الشخصية واألغراض والكراهية

 يهإل ويلجأ مرة مخسني هللا يسجد أن خملص مبلّغ كل على فإن وهلذا .النار من
   .اإلخالص لريزقه إليه ويتوسل فيه النفاق دخول احتمال من

 البدن، قوة اإلنسان يعطى الذي هو تعاىل أنه فكما اهللا، بيد اهلداية ،نعم
 أيٍّ متلك يّدعي أن للمبلغ حيق ال لذا .اإلخالصلقلب ا مينح كذلك فهو

 !.فعلت الذي أنا ،عملت الذي أنا :يقول وال منهما
 القول وحدة اإلميان أن للمؤمن القرآن رمسها اليت ليةاملثا الصورة إن
 يتوهم وقد .للتأثري مهم سبب التوازن هذا على واحملافظة .وتكاملهما والعمل

 والشيء الصواب تفهيم كفاه املعاصي، يتجنب ومل اجملاهد يعمل مل لو" أنه
 قط له عالقة الو ومههمته الشيطان مهسات من الكالم هذا ولكن "اجلميل

 .احملمدية الروحب
 املّدعية اخليالية واألفكار العقليات من غفري عدد هذه أيامنا يف ظهر لقد

 األسود يظهرون ما اخلداعي الذكاء قوة من ميلكون أهنم عن فضالً واحلداثية،
 املؤمنني من حفنة حىت وراءهم ليس لكن ويسرة مينة اإلسالم يشرحون أبيض

 اإلميان يألفوا مل ولكن كثرياً، يتكلمون ؛قنيصاد خملصني ليسوا ألهنم ،املخلصني
 منصبغة ومعيشتهم الدنيوية وحياهتم الكالم، ألفوا مثلما نفوسهم يف واإلسالم
 واجملتمعات العوام يرشدوا أن يريدون فعندما .حبسناته ال الغريب النظام بباطل

 .جمتمعهم  إزاءأجانبك يصبحون بدورهم وهم ،غرباء جيعلوهم
 حبقه القيام وعدم باإلسالم، اجلهل هو املفارقات هذه يف مهاأل والسبب

 ضمنية خمالفة هذا سلوكهم نإ آخر مبعىن أو .والتحصيل والدرس القراءة بعد
 .ألجله يكافحون أهنم يزعمون مبا واستهانة سبيله، يف النضال يّدعون ملا

 أُِريُد َوَما﴿  شعيباً سيدنا يستنطق كيف الكرمي، القرآن إىل انظروا
 منه انتفع فيما أفكر ال أنين أي ،)٨٨:هود(﴾َعْنُه أَْنَهاكُْم َما ِإلَى أَُخاِلفَكُْم أَنْ



 

 ١٣١ 

 قط، الربا بأخذ أفكر فال حرام الربا إن :أقول عندما أي عنه، أهناكم فيما
 سيدنا بلّغ فعندما .قط الرشوة أخذ ببايل ردي فال حرام الرشوة أقول وعندما
 كل صدق شهادة هو هذا أليس .صدقه ضمان هذا كان قومه  شعيب
 .اإلرشاد لوظيفة يتصدى من يهملها أن ميكن ال املالحظات هذه نيب؟

 يف أمور إىل أيضاً ويرشدنا اهللا إىل قومه يدعو  عيبـش فسيدنا
 أخرى مرة ذلك يوضح الكرمي والقرآن .الدعوة أسس يذكر فهو .اإلرشاد
 .أمامنا ويضعها

 أعبد فهو .ويقول يبلّغ ما أضعاف ضعافأ يعمل ، األعظم والرسول
 ما فعند .شيء معها يقاس وال قط مرتبة تفوقها ال النبوة ومرتبة طراً، الناس
 عبديته سبقت أي هللا، العبدية جبناح عرج العلى السموات إىل  به عرج
 :تعاىل اهللا قول يف هبذا يأمره الكرمي والقرآن .هلا مقدمة فأصبحت نبوته،
 وال الرباين باألمر يأمتر  وهو .)٩٩:احلجر(﴾الَْيِقُني َيأِْتَيَك َحتَّى بََّكَر َواْعُبْد﴿
 .واحدة حلظة العبدية يغادر فلم .املباركة حياته طوال كانوهكذا قط عنه حييد
 وحييا يفعل ما يقول ألنه ذلك .الوجدان يف ويقّر األذهان يف يستقر كالمه فكان
 ملا عنها اهللا رضي عائشة أمنا ترويه ذلك ومثال حاالته، أشد يف حىت به،

 -مث فسكتت :قال- . اِهللا َرسوِل ِمن َرأْيِتِه َشيٍء ِبأْعَجِب أْخِبرينا" :سئلت
 :قلُت .ِلَرّبي الليلةَ أَتعّبُد ذَريين عائشةَ يا :قال الليايل ِمن لَيلَةٌ كان لَّما :قالَْت
 :قالت ُيَصلّي، قاَم مثّ فتطَّهر فقاَم :قالت َسرََّك، َما وأُِحبُّ قُْرَبَك ُألِحّب إين واهللا
 حليَته، بلّ حىت َيْبكي يزل فَلَم َبكى مث :قالت ِحْجَره َبلّ حىت َيْبكي َيَزلْ فلَْم

  )١(".بالصالة يؤذنه باللٌ فجاء .األرَض بلّ حىت يبكي يزل فلم َبكى مث :قالت
 اهللا، إىل يدعو خطيب شك بال الكرمي والرسول العظيم النيب فهذا
 قط، جتارى ال اليت هللا عبوديته جانب كلها اجلليلة جوانبه من جانب وأعظم
 كما واملرض باآلالم املليئة األخرية أيامه يف ربه يعبد أن يرغب كان فقد

                                                 
 .٣٨٦/ ٢ ، البن حبانصحيح ال)١(



 

  ١٣٢

 كان والقيام اجللوس أن علماً .اليوم ذلك إىل وأدامها يوم أول يف ابتدأها
 غريه يتحمل ال ما حياته طوال واملصاعب اآلالم من حتمل ولقد .عليه عسرياً
 ألمورهم أمته من ..أوالده ومن الطاهرات زوجاته من ..أيامه من يوماً

 مل هذا كل من الرغم وعلى ..اجلسدية قواه وهنت حىت واألخروية، الدنيوية
 درجة إىل طويلة كانت الصلوات وهذه .هبا ابتدأ اليت النوافل عن حىت يفتر

 كان فما وساعات، ساعات تستغرق دق بعضها من واحدة ركعة كانت
 جّد من له يا )١(.قط يتركها أن دون قاعداً فيصليها قائماً يؤديها أن يستطيع

  .بالعهد وفاء ومن إخالص من له ويا وقار، من له ويا .كلها األمور يف
 أي ".اليقني" أتاه حىت ووفاء جبد األمور أخذ يف القدوة الرائد كان فقد
  ..األبد إىل احلشر، إىل املوت،

 اإلهلي، بالقرب ربطه هو ادـاإلرش جوانب من آخر مهم وجانب
 اإلحساس هذا يكن مل إن ذلك .اجلانب هذا ميثل من أفضل  والرسول
 به فتأخذ وحظوظه، أذواقه مع فيبقى فراغ، يف اإلنسان يعش اإلهلي بالقرب

 .خطرة مزالق إىل
 يف وهو وجه، ضلأف على اإلرشاد وظيفة يؤدي  الرسول كان فلقد

 واملؤمتّون الصالة يؤدي ما كثرياً كان حىت تقصري دون اهللا إىل قربه
 الشريفتني يديه وكأنّ ودعاؤه، تضرعه كان وهكذا .تنتهى ال أهنا يتصورون
 .والتضرع للدعاء رفعهما بعد النـزول تريدان ال بالسماء معلقتان

 يف به واقتدى  اهللا رسول عند كان مسعود ابن بأن وافق مرة وذات
 ؛مباشرة إليه ولنستمع ..الربكة ذهه يغتنم أن فأراد النافلة صلواته إحدى
 :اقلن َسْوٍء ِربأم ُتمهَم ىحّت اقائم يزل فلم ليلة  الّنّيب مع ُتصلّي" :يقول
  )٢(." النَِّبيَّ َوأَذََر عَدأق أن ُتمهَم :قال َت؟َهَمم َوَما

                                                 
 .٨٢ ،٥١البخاري، األذان :  إىلانظر )١(
 .٣٩٦-١/٣٨٥  املسند،أمحد بن حنبل؛ ٢٠٤؛ مسلم، املسافرون ٩البخاري، التهجد  )٢(



 

 ١٣٣ 

 عنها يتكلم مث بكثري أحد أي من أكثر العبودية يزاول  فإنه وهكذا
 الرعيل من وهو- مسعود ابن أن حّد إىل األمر هذا يف سّباقاً كان فقد .للناس
  .صلواته من ركعتني يتحمل أن يستطع مل -الكرام الصحابة من األول

 عائشة أمنا ركبة على رأسه فوضع األفول، إىل متيل كالشمس وكان
 ومهموماً جداً تعباً كان .األعلى املأل ىلإ نظره وسدد األخرية، أيامه يف وهو

 :فتقول عائشة أمنا هذه حالته تصف أحياناً، عليه يغمى كان حىت باآلخرة،
 يل ضعوا :قال نتظرونك،ي مه ،ال :قلنا النَّاُس؟ َصلَّىأَ :فقال ، النّيب لثَقُ"

 .أَفَاَق ثُّم ه،علي فَأُغِْمَي ِلَيُنوَء فذهب فاغَتَسل ففعلنا :قالت .الِْمخَضب يف ماء
 َضُعوا :قال .اهللا رسول يا ينتظرونك هم ،ال :اقلن النَّاُس؟ أََصلَّى : الفق
 ثُّم عليه ميفَأُغْ ِلَيُنوَء ذهب ثُم فَاغَتسل قعدف :قالت .املخضب يف ماء يل

 اوَضع :فقال اهللا رسول يا ينتظرونك هم ،ال :اقلن الّناس؟ أََصلَّى :فقال .أفاق
 .أفاق ثُّم عليه يمفأُغ ِلَيُنوء ذهب ثُم فاغَتسل فقعد ِمْخَضِبالْ يف ماًء يل

   )١(."اهللا رسول يا ينتظرونك هم ،ال :افقلن الّناس؟ أََصلَّى :فقال
 وهو ربه ولقي …الصالة …الصالة :بقوله حياته أمضى وهكذا

 .كامل بشعور هبا وحييا بالصالة دائماً يفكر كان .الصالة ..الصالة ..يردد
 إنساناً كان …جوانبه مجيع يف كاملة، وأسوة حسنة قدوة كان وهكذا
 .اًصابر عادال دولة ورئيس مطاعاً، وسيداً حقاً، كامالً

 نأ :هو شاداإلر لوظيفة يتصدى ملن باالهتمام اجلديرة اخلصائص ومن
 الكرام الصحب مع وكونه ، األعظم للرسول املتواضعة احلياة عنه اليغيب

 .شؤونه من شأن كل يف
 األمر كان إن أو معهم، اللبنات حيمل من أول فهو مسجد بناء اقتضى فإن
 )٢(.الصخور كسر يف أصحابه يعاون للفأس حامالً ُهَرَت خندق حفر يقتضي

                                                 
 .٩؛ مسلم، الصالة ٥١  األذان،البخاري )١(
 .٢/٤٤٦لواقدي،  املغازي ل؛٤/٩٧، ٣/٢٥١  البن كثري،؛ البداية٢/٣٨١  املسند،أمحد بن حنبل: انظر )٢(



 

  ١٣٤

 إىل الناس دعا وإذا .عملياً الكالم هبذا وحييا .الناس من كأحٍد كان إنه ،نعم
 حىت نار بيته يف يوقد كان ما إنه حىت الزهد، يف أسبقهم فهو الدنيا يف الزهد

 )١(.فراش من عليه يستريح ما بيته يف جيد كان وما .اآلخر تلو شهراً للحساء
 احلسن أن شاهد عندما مكانه من مرة انتفض فقد احلرام، عند افاًقََّو كان
 علماً )٢(.فمه من إخراجها يف وأسرع ،فمه يف الصدقة من مترة وضع قد 
 أن إالّ .سنوات ست أو مخس ابن انك الوقت ذلك يف  احلسن أن

 .نسله من يأيت ومن  الرسول على حرام الصدقة
 ينم فلم فأكلها لاللي من مترة جنبه حتت"  وجد الليايل من ليلة يف

 ّنيإ :قال .البارحة أَِرقَْت هللا رسول يا :نسائه بعض لافق .الليلة كتل
 أن فَخِشيُت الّصدقة متر من َتْمر عندنا وكَان فأكلُتها رةمت جنيب حتت وجدت
 يضع كان ألنه اخلاص، ماله من كان التمرة تلك أن واحلال ..)٣("همن تكون
 .خمصص موضع يف الصدقة متر

 املؤمن به يتصف أن بد فال احلرام، جتنب يف والدقة للحساسية مثال فهذا
 .الكامل واملرشد الكامل

  والدعاء التبليغ -و
 نغادر فال .أيضاً الدعاء جانب  سولفللر سابقاً ذكرناه ما كل بعد

 أمته بل الكرام أصحابه يوصى  نهإ نعم .حوله الكالم دون الفصل هذا
 ِبكُْم ُؤاَيْعَب َما قُلْ﴿ :أمثال كرمية بآيات هموينبُه بالدعاء يتكاملوا أن قاطبة
 يفو ويقظته، نومه ففي دائم، دعاء يف فكان )٧٧:الفرقان(﴾ُدَعاُؤكُْم لَْوال َربِّي

 اخلالء دخوله حىت بل الثياب، ونـزعه ملبسه ويف ومشربه، مأكله
 الدنيا يف الدعاء كثرة يف أحد جياريه ال حد إىل الدعاء كثري ..والوضوء

                                                 
 .٤٢؛ أبو داود، اللباس ٢٨؛ مسلم، الزهد ١٧ البخاري، الرقاق : إىلانظر )١(
 .١٦١؛ مسلم، الزكاة ٦٠البخاري، الزكاة  : إىلانظر )٢(
 .٢/١٩٣،  لإلمام أمحداملسند )٣(



 

 ١٣٥ 

 يف إليه ويلتجئ خيطوها خطوة كل يف اهللا يذكر  غريه أحد ال نعم .كلها
 .تعاىل رضاه شيء كل يف ويبصر شؤونه من شأن كل

 اإلسالمي العامل أنظار لفتت بالعظات والطافحة بالعرب ليئةامل احلياة فهذه
 أربعة منذ وثيق وبارتباط بالغ باهتمام يتابع فهو مستوياته وجبميع أمجع،
  .القوية العالقة هبذه األرض وجه على  غريه أحد حيظ فلم .عصراً عشر

 ربهومش مأكله من بدءاً باألفالم، مجيعها تصور كأهنا املهيبة احلياة هذه
 ومن اخلطاب يف أسلوبه إىل كالمه ومن جلوسه ومن قيامه إىل ملبسة ومن

 قيدت العظيمة احلياة هذه ..الدول بني املعاهدات عقده إىل السياسية مواقفه
 أمان صمام أصبحت حىت االجتماعي الشعور وضمن اجلماهري ذاكرة يف

 باهللا الصلة مبتوت جزء أو فراغ احلياة هذه يف فليس .املؤمنة للمجتمعات
 باهللا مرتبطاً مضى أحواله من حال وكل  أطواره من طور فكل .قط

 ..ويقظته ومنامه ومشربه مأكله يف حىت تعاىل هللا وطاعة عبادة ويف سبحانه
 حياة يف وأحواله وأطواره وأقواله أحاديثه مجيع انطبعت هذا وألجل
 لدى ديدةالش الدقة وإن .أمجعني عليهم اهللا رضوان الكرام الصحابة
 اليت الشديدة الدقة هذه من نابعة الدينية احلياة إدامة يف الكرام الصحابة
 . الكرمي الرسول لدى شاهدوها
 َحقَّ اَهللا اتَّقُوا آَمُنوا الَِّذيَن َياأَيَُّها﴿ الكرمية اآلية نـزلت عندما أنه حىت
 كيف إذ ،والشرب األكل عن الكرام الصحابة انقطع )١٠٢:عمران آل(﴾ُتقَاِتِه
 َتُموُتنَّ َوال﴿ ذلك على زيادة .هذا بغري تقاته حق اهللا من التقوى ميكن كان
 مل إن عسري مسلماً املوت أن إىل تشري اآلية تعقب اليت ﴾ُمْسِلُمونَ َوأَْنُتْم ِإالّ

 يف فقاموا العمل الصحابة على فاشتد .تقاته حق اهللا من تقوى على يكن
 ومل جباههم وتقرحت أقدامهم تورمت حىت صالةوال للعبادة منقطعني بيوهتم

 هم إذا يوماً عشرة بضع مرور وبعد .املسجد يف اجلماعة لصالة إالً يغادروها
 الوضع، هبذا علم على  والرسول .املوت على أشرفوا حىت ضعاف هزال



 

  ١٣٦

 وهم فيهم، حصل الذي اآلين التحول هذا يف السر يعلم كان ما ولكن
 ذلك وبعد .تعاىل أمره خمالفة خشية صدورهم تكن مبا يبوحوا مل بدورهم
 الصحابة فتنفس )١٦:التغابن(﴾اْسَتطَْعُتْم َما اَهللا فَاتَّقُوا﴿ :الكرمية اآلية نـزلت
  )١(.الراحة من شيئاً ووجدوا الصعداء الكرام
 اآليات أمام احلد هذا إىل دقيقني الكرام الصحابة كان هكذا نعم
  رائدهم ألن ذلك .حقيقية حياة حييوها حىت هنااوزوجي ال وكانوا الكرمية،
 بضعة العمق وهبذا احلالة هذه دامت احلقيقة ويف األمر، هذا على كان

 .أخرى عصور
 أعطيت قد التبليغ وظيفة تعّد ال نه وهو أ:جيداً يفهم أن بد ال أمر وهنا
 يصبح أي .االعتبار بنظر به والعيش اإلسالم فهم طرز أُخذ إذا إالّ حقها

 دقة بكل الكرام الصحابة لدى هو كما تفرعاته بأصغر معيشة حياة اإلسالم
 .وأمان
 موضوعاً تؤخذ أن فاألفضل معينة، خصوصية حتوز التبليغ وظيفة إن نعم
 على تبىن وال تامة، معايشة يف ومعها احلياة ضمن إالّ تفهم ال إذ .مستقالً

 يرشدوننا نورانيني مرشدين وإن هذا .اخليالية والتصورات االفتراضات
 أطوارهم ومجيع كلها حياهتم فكانت .قرناً عشر أربعة منذ املعيشة حبياهتم
 صدق من به متتعوا ملا اجلليل الرب من التوفيق فنالوا .املنوال هذا على

 اتباع إالّ سبيل أمامنا فليس مثلهم الفالح نريد كنا إن وحنن .وإخالص
 .املعيشة حياهتم يف ومتابعتهم أثرهم

 ،عليه فغشي يصلي، ائمق وهو بطعنة أصيب وقد ، عمر سيدنا فهذا
 :أموره يف يعاونه كان الذي الصحايب سأله وملا والشرب، األكل عن وعجز

 .ليتكلم فمه يفتح أن ليستطيع كان ما مبعىن .كال :بعينه أومأ شيئاً، تأكل أال
 عمر سيدنا أذن إىل فمه الصحايب وقّرب الصالة وقت قرب إن ما ولكن

                                                 
 .٨/١٦٦ ،بن كثري القرآن العظيم ال تفسري:انظر )١(



 

 ١٣٧ 

 ..صاليت :وقال جملسه يف عمر اعتدل حىت الصالة وقت حان أن :ومهس
 . اهللا رسول من شاهد هكذا نعم ..صاليت
 الصالة الصالة :بقوله األخرية أنفاسه لفظ العظيم الرجل ذلك إن نعم

 عنها اهللا رضى عائشة املؤمنني أم من آخر ومثال )١(.الصالة يف طُعن أن بعد
 ُتذكر :قالت يِك؟ُيبك َما : اهللا رسول فقال .فََبكت ارالّن ذَكَرت اأّنه"

 .هكذا وعرفته ليلة كل هكذا  الرسول رأت ألهنا ملاذا؟ )٢(."فََبكَْيُت النَّاَر
 .العملي بالتبليغ وعجنها الكرمي الرسول رّباها فلقد

 الصالة تبليغ يف واحلساسية الدقة يظهرون ال الكرام الصحابة إن
 يف يظهروهنا كما أيضاً والدينية اإلميانية األركان ئرسا يف بل فحسب،
 تبليغنا يكون ولكي . الكرمي الرسول من التبليغ أمر تعّهدوا ألهنم الصالة،

 .ايعايشوهن كانوا كما الدينية احلياة نعايش أن بد ال أثر ذا
 واإلرشاد التبليغ يف العمل تبعات تسوقنا أالّ جيب أخرى جهة ومن

 حضاً حيضنا أن جيب بل قطعاً، األخرى األعمال يف التراخي إىل وتكاليفهما
 لنكون املخاطبني لدى مما أعمق بشوق حياتنا يف وتنفيذه نقول ما تطبيق إىل

 تعىن األقوال مع تتطابق ال اليت واألحوال األطوار إذ .معتمدين موثقني
 .اإلنسان العتبار وهدماً خمادعة

 صغرأ يف حىت قط إمهاالً ظهرأ هل  لنيـاملرس يدـس إىل انظروا
 فترة يف أسس فلقد تنتظره؟ اليت األعمال رةـكث رغم الدينية احلياة يف شيء
 اهتمام ذا وكان .جليلة عظيمة دولة نةـس وعشرين ثالث خالل قصرية
 هـب حتيط اليت األعمال أن ورغم .هبم عالقة وذا أمته أفراد مشاكل بكل
 األعمال، من كان عمل أي يف يتوان ومل ،عائلته أفراد ينس مل اـالدني تسع
 وظفره انتصاره يف والدعاء االستغفار كثرة منه يطلب سبحانه اهللا كان حىت

                                                 
 .٣٥١ -٣/٣٥٠،  الكربى البن سعد؛ الطبقات١/٢٩٥ لهيثمي، ل جممع الزوائد:انظر )١(
 .٦٢٢/ ٤ ؛ احلاكم، املستدرك٢٥ أبو داود، السنة )٢(



 

  ١٣٨

  )١(.هـرب يأمره كان مبا إالّ يتحرك ال وكان الفتوحات يف
 يف كان أنه مع التهجد صالة يترك مل  الصديق بكر أبو سيدنا وكذا

 تالوة عن يتوان ومل هنار ليل دائم بال قلق ويف املرتدين، مع شاق جهاد
 الفرس مها عظيمتني، دولتني أركع الذي  عمر وسيدنا )٢(.باكياً القرآن
  )٣(.نفسه جماهدة عن حلظة يتوقف مل والروم،

 ويتلو هللا تطوعاً صائماً كان الفنت به أحاطت عندما  عثمان وسيدنا
 من سالت اليت الدم وقطرات احلالة، هذه على واستشهد ارتواء، دون القرآن
 نإ حىت .أمامه املفتوح املصحف فحاتص على األبدية ختم ختمت جبهته
 يكَُهمفََسَيكِْف﴿ :وهي عظيمة عربة ذات القطرات عليها نـزلت اليت اآلية
 )٤(.)١٣٧:البقرة(﴾َعليُمالْ ميُعالسَّ َوُهَو اُهللا

 ،باحلر سوح يف اهلصور األسد أي الكرار احليدر كان علي وسيدنا
 وكان له، وساجداً ربه داعياً املضاجع عن جنوبه تتجاىف كانت هذا ومع
 .ّمحى به كمن ويرتعش األذان مساعه عند وجهه يصفّر

 ملن بد فال )٥(.وجه أفضل على اإلرشاد وظيفة يؤدون مجيعاً فهؤالء
 مهما عمالً، قوله إجراء يف خملصاً يكون أن والتبليغ اإلرشاد وظيفة يؤدي
 أو شيخاً املبلغ هذا يكون أن ميكن فكما .وظيفته كانت وأيا عمره كان
 ميكن ،جامعياً أستاذاً أو مدرسة يف معلماً أو فيه واعظاً أو مسجد يف إماماً
 ينفّذ أن بد ال فالكل ،مدرسة يف طالباً أو معمل يف عامالً كذلك يكون أن
 .قصور أو نقصان دون عليه ما ويؤدي وموقعه ظروفه حسب يقوله ما

                                                 
 . سورة النصر:انظر )١(
 .١/٣٠  األولياء أليب نعيم،؛ حلية٣/١٤٣ ،لكاندهلويلحياة الصحابة  :انظر )٢(
،  الكربى البن سعد؛ الطبقات٤/١٥٧ ، البن األثري؛ أسد الغابة٤٩ ،١/٤٨  األولياء أليب نعيم،حلية )٣(

٤/٢٩٣. 
 ،لكاندهلويل؛ حياة الصحابة ٣/٥٩٤  البن األثري،؛ أسد الغابة١/٧٢  املسند،أمحد بن حنبل :انظر )٤(

٣/٢٨٦. 
 .١/١٢٨ ،بن اجلوزيال صفة الصفوة :انظر )٥(



 

 ١٣٩ 

 املبلّغ إخالص فإن والتبليغ اإلرشاد أثناء يف أمهية حيرز املوضوع كان ومهما
 شعوره هو املرشد إخالص إىل مهمة إشارة يشري واليت .األمهية بنفس نفسه
 املقارن غري فالتبليغ .وجه بأكمل هـب ويعيش وجدانه أغوار يف يقول مبا

 جهة ومن .جناح من أحرز مهما التأثري قليل أو له تأثري ال والعمل باإلخالص
 عذاب وهو باآلخرة، املتعلق اآلخر وجهه له )التبليغ( العمل هذا فإن أخرى
  :اآلتية الصورة على اآلخرة من لوحة موضحاً  الرسول يقول .تعاىل اهللا

- نار من يَضِبَمقَاِر ِشفاههم ُتقرض قوم على يب أُسري ليلةَ ررُتم"
 الّناس يأمرون كانوا الّدنيا أهل نم ءخطبا :قالوا هؤالء؟ نَم :قلت -قال
 )١(."لونيعق أَفَال الكتاب لونتي وهم أنفسهم نسونيو بالرب

 وال أنفسهم نسوا نـالذي موقف هو وهذا .أمامنا ماثلة اللوحة ،نعم
 مبا يفعلون نـالذي اىل حباجة احلاضر فالوقت .اسـللن يقولونه مبا يعملون
 العقد حيلوا ان ميكنهم فهؤالء .ذلقنيواملتح اجملادلني إىل وليس يقولون

 أو ،أسفاراً محلوا فالذين .غريهم وليس وخالصنا جناتنا أفق يف املستعصية
 اهنارت فعندما .األمة جناة مهمة أمام اليدين صفر هنار ليل الكالم يولدون
 هذه ولكن الكتب من األلوف مبئات مليئة خزانتها كانت العثمانية الدولة
 الكتب تلك فوجود .عظيمة دولة سقوط دون حتول نأ تتمكن مل الكتب

 فرق ال اإلنسان حافظة يف املصففة املخزونة واملعلومات ،املكتبات رفوف يف
  الرسول قال فقد .علم مبا العمل هو فاألصل .الكيفية حيث من بينها
 أخاف ما أخوف إنّ« :كاآليت املعىن هذا شريف حديث يف الكائنات سيد
  )٢(.»معليك ُتفتح ودنيا ،بالقرآن منافق وِجدالُ ،ٍملعا َزلَّةُ :ثٌثال أّميت على

 هذه هناية حقت فقد ،املنافُق وحتذلق عوخاَد العامل نافق ما إذا نعم
 .األمة

                                                 
 .٢٣٩ ،٢٣١ - ٣/١٢٠  املسند،أمحد بن حنبل )١(
 .١٣٨/ ٢٠ للطرباين، املعجم الكبري )٢(



 

  ١٤٠

 هذه إىل بدقة ينتبه أن بد ال املبلغ أو املرشد موضع يف كان من فكل
 أفراداً سواء رشاد،اإل وظيفة يف ضعفنا ونقطة عنها، نغفل ما كثرياً إذ .النقطة

 اهللا معاملة يف نفكر عندما هذا ولنتذكر .األسف مع هذا هو مؤسسات، أو
  .معنا سبحانه

  
 واإلخالص الصفاء -٨

 ما على يظل أن :به ونقصد وطوره، كيانه على حيافظ أن له بد ال املبلّغ
 وال .ومناصب مقامات من اعتلى مهما ذات وإنكار تواضع من عليه كان
 بني العالقات تتمركز حني يف .وصلبه اإلسالم أسس من التواضع أن جرم

 على دائماً ينطوي هؤالء "أنا"فـ ،"أنا" حول األخرى النظم يف األفراد
 اإلعجاب ويشغل التواضع موضع والتكرب الغرور فيشغل .والغرور التكرب
 .الذات إنكار حمل اآلخرين على والتعايل بالنفس
 كل يف "أنا" حول تدور البشري الضعف من أنواعاً أن املعلوم ومن
 للفضائل، مكاهنا عن الضعف من األنواع هذه تتخلّ مل إن لذا إنسان،
 مرشداً يكون لن :وأقول أؤكد هنا ومن .املعنوية اإلنسان جوانب تتهاوى
 وتسّنم عالية مقامات يف ارتقى مهما وكرب غرور على ينطوي من قط ومبلغاً
  .بفراسخ منه أبعد والتبليغُ ،التبليغ عن بفراسخ بعدأ فهو .جليلة وظائف
 وأياً ومكان زمان كل يف هو كما وضعه على حيافظ املبلغ إن ،نعم
 بصره يزغ ومل تغيري، عليه يطرأ مل الذي اإلنسان ذلك فهو .الظروف كانت
 به بدأ كما عمله ينهي الذي وهو والتوفيق، النصر من حاز ما حاز بعدما
 ،احلصري على تدوم تدوم متواضع حصري على بدأت اليت فحياته .يوم أول
 ،حوله من العامل تغّير مهما هو فهو احلصري، ذلك على وهو ربه يلقىو

 يف فهو والكواكب، النجوم الناس وافترش ،عظيمة عاملية انقالبات وقامت
 .معامالته يف أو أطواره يف سواًء قط احنراف منه يشاَهد ال تواضعه



 

 ١٤١ 

 هبذه املتصفني املبلّغني هؤالء أمثال إىل هذه يامناأ يف أحوجنا وما
 الناس من الغفري اجلّم جيعلوا أن يتمكنون األقوياء املرشدون فهؤالء الصفات؛
 نسائم تشيع حىت أنفاسهم، ويستنشقون أقواهلم إىل ويستمعون يتبعوهنم
 .حوهلم َمن إىل وجداهنم

 كلها فحياته للذات، كارهوإن هتواضُع املخلص املبلّغ به يتميز ما أهم إن 
 بأنوار مليئة وعينه والبساطة، بالتجرد مفعم وقلبه والفطرية، بالبساطة تتسم

  .والبساطة التواضع إالّ فيها شاهدي ال وبيئته وحميطه مسكنه حىت البساطة،
 الرسول سرية ومن الكرمي القرآن من اجلميلة اخلصلة هذه استلهم إنه نعم
 بالبساطة تتسم حياته طوال  أطواره تكن أمل .املطهرة  األعظم

 املكرمة، مكة يف بالتبليغ بدئه أيام جّم تواضع يف  كان فكما .والتواضع
 أُخرج أن بعد- فاحتاً قائداً مكة دخل عندما نفسه التواضع يف كذلك كان
 دخلها املنورة، املدينة يف أنشأه الذي باجليش دخلها -سنوات مثاين قبل منها
 تواضعه ازدياد على املثال هذا أمجل فما ..دابته عنق على أسهر واضع وهو

 .الزمان مر كلما هللا وخشوعه
 أسرع .الناس يستعملها أقداح حوله زمزم وبئر .ماء فطلب عطشاً كان
 . الكرمي للرسول خاص قدح جللب القريبة البيوت إحدى إىل صحايب
 .ها الناسمنيت يشرب ال األقداح من  يأتيه بأي قدحأن يأمره بالرسول وإذا
 أشرب الناس من واحد أنا :قال إذ .بذلك وأمر الناس، عن نفسه ميّيز مل إنه
 حىت النخيل، ليف من حصري على كلها حياته أمضى أما .به يشربون مما

 ذلك موضع يف دفن بل نفسه؟ احلصري على وهو األعلى بالرفيق التحق
 حياته يف يك فلم .اجلنة من أقدس نعدها اليت الروضة من جزء وهو .احلصري

 .هذا إالّ التبليغ طريق أظن وما .قط اعوجاج أي
 يف تركيا مساحة مرات سبع تسع أرضا حيكم  عمر سيدنا كان 
 أفقر كان .أسلم أن منذ حياته يف طوره يتغري مل ذلك ومع .احلاضر الوقت



 

  ١٤٢

 ياتروا وردت وقد .استشهاده حني وأفقرهم اخلالفة توىل حني املدينة أهل
 يبحث من وجده ما كثرياً بل )١(.رقعة ثالثني من أكثر مالبسه على كان أنه
 نعم )٢(.التفكري يف مستغرقاً قرب شاهد على رأسه واضع وهو "البقيع" يف عنه
 رؤوس فوق من التيجان نـزع الذي العظيم اخلليفة حياة طرز هو هذا

 جوانب من جانٍب أبلغَ احلياة من الطرز هذا وكان .آخرين وألبسها امللوك
 من أبلغ هو الذي احلال لسان تأثري هو هذا نإ :نقول أن ويصح .تأثريه
 .املقال لسان

 أحد مرض عن يثاحلد علماء كبار من وهو األصم حامت معَس لقد
 أحد مع عيادته وقرر -الرّي قاضي- مقاتل بن حممد الفقه علماء كبار

 فتردد عامل بيت أمام وليس خمف قصر أمام هم فإذا الباب إىل فجاءا أصدقائه
 الدخول، على ندم ولكنه صديقه، إصرار حتت دخله مث الدخول من حامت

 بن حممد فيه الذي اجمللس إىل دخال مث .خارجه من أفخم البيت فداخل
 مروحة حيرك غالم رأسه وعند عليها راقد هو وإذا وطيئة بفرش فإذا مقاتل،
 فمحمد اندهاش، إىل املنظر هذا مامأ حامت حرية فتحولت بأنسامها، ليبترد
 مبللة سجادته أن شك وال جليل عامل بل الناس من رجال ليس مقاتل بن

 ضعفه حيث من اإلرشاد إىل حباجة ولكنه وقيامه، الليل صالة بدموع
 ما إبالغه على ويقدر الوظيفة هلذه أهل وحامت الرغيد، العيش يف ورغبته
  .احلوار بينهما بدأ وهلذا .يفيده
 :قال .به حدثوين الثقات :قال به؟ جئت أين من هذا علُمك :حامت له فقال"
 جاء أين من  اهللا رسول :قال . اهللا رسول أصحاب عن :قال َمن؟ عن
 رسول إىل وأداه اهللا عن جربيل أداه ففيم :حامت قال . جربيل عن :قال به؟
 إليك وأداه لثقاتا إىل أصحابه وأداه أصحابه إىل  اهللا رسول وأداه  اهللا

                                                 
 .٢/٣٩٣  النعماينّيلْبِش ل عمر وإدارة الدولة:انظر )١(
 .٣/٥٨٧ ،لكاندهلويلحياة الصحابة  :انظر )٢(



 

 ١٤٣ 

 مسعَت فكيف :قال .ال :قال ؟منعة أو أمري داره يف كان من العلم يف مسعت هل
 ثَّم له كان آلخرته وقّدم املساكني وأحّب اآلخرة يف وَرغَب الدنيا يف َزهَد َمن
 ستقتل :حامت إىل حوله َمن فقال .مرضا مقاتل ابن فازداد .أكثر املنـزلة اهللا

 .تقتلونه هذه بأطواركم أنتم بل :قال .الرجل بكالمك
 عدلوا مث والتبليغ اإلرشاد درب يف درجوا الذين أمام السكوت إن نعم،

 .إليهم واإلساءة قتلهم يعين -اليهم الناس بتوجه- عليه كانوا عما
  .املوقف ذلك يف يؤديه أن عليه كان ما أدى األصم وحامت
 يف األعالم لعلماءا من وهو الطنافسي، اإلمام إىل سار آخر يوم ويف
 فدخل .الدولة رجال مع القوية لعالقته العيش من ةححببو يف وكان .زمانه
 ديين مبتدأ أول تعلّمين أن أحب أعجمي رجل أنا اهللا رمحك" :فقال عليه

 فيه إناء غالم يا .وكرامة نعم :قال للصالة؟ أتوضأ كيف صاليت ومفتاح
 هكذا هذا يا :قال مث ثالثا، فتوضأ الطنافسي فقعد ماء، فيه بإناء فأُيت .ماء

 أوكد فيكون يديك بني أتوضأ حىت اهللا يرمحك مكانك :حامت قال .فتوضأ
 غسل بلغ إذا حىت ثالثاً ثالثا فتوضأ حامت فقعد الطنافسي فقام .أريد ملا

 يف :حامت له قال .أسرفَت هذا يا :الطنافسي له فقال أربعا غسل الذراعني
 من كّف يف أنا اهللا سبحان يا :حامت قال .أربعا كذراعي غسلَت :قال ماذا؟
 أراده أنه الطنافسي فعلم ..تسرف مل كلّه اجلمع هذا يف وأنت أسرفُت ماء

  )١(".شيئا منه يتعلم أن يرد مل بذلك،
 هذا إىل ساقه الدولة برجال ارتباطه أن إالّ القدر جليل عامل والطنافسي

 منط من اإلرشاد برجل يليق ال ما ىلإ نّبهه األصم وحامت .احلياة من النمط
 .احلياة
 يزلّون الباذخة احلياة من الطراز هذا يعيشون فالذين احلاضر الوقت يف أما

 أن إالّ .األقدام به تزل الذي طـالوس هذا إىل -يشعرون ال حيث من-
                                                 

 .٨/٨١  األولياء أليب نعيم،حلية )١(



 

  ١٤٤

 هو ما إمتام يريدون ذواهتم وجدان يستطيعوا مل الذين هؤالء أن داملشاَه
 شعور من كـش بال نابع وهذا ..الباذخة باحلياة هتمشخصيا من ناقص
 .البسيطة الوسائل هذه مثل عن يترفعون بشخصياهتم واملتكاملون .بالنقص
 استشرافه بالبال يرد ال لذا .بشخصيته املتكامل اإلنسان هو املرشد أو واملبلّغ
 .املرفهة احلياة هذه ملثل

 من واحد أنه املرء أدرك ما ومىت .والعظمة الوقار عالمة الذات إنكار إن
 تلك رفعت إن ما عرضية بأسباب مونعظَُّي والذين .إنساناً كونه يدرك الناس

 أسباباً واملقام وامللك واملال الغىن كان فإن .اوينتهو ايتالشو  حىتاألسباب
 اضمحالهلم يعين أيديهم من األعراض هذه فذهاب م،وعظمته ملكربه
 ال واألطوار األحوال فتغري ذاته، غىن من نابعة اناإلنس قيمة أن واحلال .هنائيا
 بذاته يبقى بل شخصيته يبدل وال منه ينقص وال الغىن هذا يف يزيد

 مبوته ينتهي وال بذاته، متكامال كان َمن األعراُض ُتعّرف ال إذ .وشخصيته
 ال وليكن .األلوف مئات قلوب يف خيامه ينصب بل .للناس ومفارقته
 الزوار تزاحم موضع فهو حصري على حياته ولتمض هنا له مأوى وال مسكن

 ..قرب شاهد له وليس جمهوالً قربه حىت وليكن وهناك، هنا إليه
 أن وعليهم .فطرية بسيطة عيشة يعيشون واملرشدين املبلغني إن :اخلالصة

  .اجتماعية مراتب من بلغوا مهما البساطة هبذه يهتموا
 
 واألغنياء ةالدول برجال العالقات يف موازين -٩

 العليا والطبقة الدولة رجال مع وطيدة عالقة ذا يكون ال واملرشد، املبلّغ
  .والتبليغ اإلرشاد ضرورة خارج الناس من

 ياروِخ ،األمراء ونيأت الّذين العلماء يتّمأ شرار" : ولـالرس يقول
  )١(."اَءالعلم يأتون الِّذين األمراء

                                                 
 .١/١٥٥،  للديلمي؛ الفردوس٢/٤٦٢٧ ، للعجلوينكشف اخلفاء )١(



 

 ١٤٥ 

 يكون ال إذ الناس، من أحد مّنة حتت يبقون ال اإلرشاد أهل إن نعم،
 رجال بأبواب والتشبثَ األغنياء، موائد على بطنه لَءَم مهته كانت من كالم
 عبد اإلنسان ألن ذلك ؛غريهم يف وال فيهم اًؤثرم إليهم، والتملق الدولة

 املرشدين إىل واألغنياء الدولة رجال أتى إن ولكن .مقرر هو كما اإلحسان،
 ألن .أخرى ألمور يستغل مل ما كله التقدير يستحق عمل فهذا واملبلّغني
 هو يستنشقه مبا يستشعرهم أن وميكنه أولئك يدل الذي هو احلقيقي املرشد
 األرواح لتلك أيضاً استنشاقاً تكون اللطيفة النسائم فهذه العقىب، نسائم من

 .هلم وراحة واإلدارية واالجتماعية التجارية باحلياة الثملة
 عن يتواىن وال العلماء، من مجعا  العزيزعبد  بن عمر حيضر كان

 من حيوة بن رجاء وكان احلياة، يف منهم أزهد كان أنه رغم استشارهتم
 يف ويشاركهم آخرين إىل بنفسه يذهب عنه اهللا رضى وكان ..هؤالء

 .كله العمر تعدل اهللا عبد بن اهللا ُعبيد عند ساعة يعّد كان حىت جمالسهم
 ويسعى متناهية، بدقة احلياة على تبعث اليت بياناته إىل ينصت كان ولقد

 يف عليهم يتردد من ومبستوى العلوم من حبراً كان أنه علماً منها، لالستفادة
 .هذا هو املكانة هذه يف العزيزعبد  بن عمر جعل ما احلقيقة أنو .األقل
 اليت خالفته فترة خالل قرن نصف إىل حتتاج بإجراءات للقيام سعى حىت
 .السنة ونصف سنتني تدام

 األمراء على التردد فيه يستحسن كالماً يورد من فهناك ،هذا كل ومع
 إرشادهم من يتمكنوا مل مثلما أهنم مدة بعد يتضح ولكن ؛إرشادهم حبجة

 ألن ذلك ،مواهب من به يتمتعون كانوا ما واأضاع حىت مهالً، أصبحوا
 من الراقية الطبقة أو قطف باملثقفني اإلرشاد حصر فيه ليس  الرسول طريق
 أوقات يف ذلك حيدث وإمنا ،غريهم دون وحدهم جمالستهم فيه الو ،الناس

  .مصونة أيضاً املسافة ولتبقى األصل حساب على يكون أالّ بشرط الضرورة
 ختصيص مكة عهد يف  الكرمي الرسول من قريش زعماء طلب فحني



 

  ١٤٦

 اجمللس الرسول وليخصص وصهيب، وبالل عمار أمثال فيه يكون ال هلم يوم
 َواْصِبْر﴿ :أمامهم األبواب مجيع ةًادََّسَو منّبهة الكرمية اآلية نـزلت هلم،

 َعْيَناَك َتْعُد َوالَ َوْجَهُه ُيِريُدونَ َوالَْعِشيَّ ِبالَْغَداِة َربَُّهْم َيْدُعونَ الَّذِيَن َمَع َنفَْسَك
 َهَواُه َواتََّبَع ِذكِْرَنا َعْن قَلَْبُه أَغْفَلَْنا َمْن ُتِطْع َوال الدُّْنَيا الَْحَياِة ِزيَنةَ ُتِريُد َعْنُهْم
 .)٢٨:الكهف(﴾فُُرطًا أَْمُرُه َوكَانَ
 مثل من البعد كل بعيدة هي السامية الكرمي الرسول روح احلقيقة أنو
 الوضع هو  للرسول احلايل الوضع أن تبني الكرمية واآلية .االقتراح هذا

 .اقتراحهم إىل  الرسول ميل مل وإالّ عليه االستمرار يهوعل منه، املطلوب
 واملوازين األصول يعلّمنا كتاب والقرآن مرشد  الرسول أن :اخلالصة

 طور هي القواعد تلك من وقاعدة .اإلطالق على مرشد أعظم شخص يف
 مع هبم اإلعجاب وعدم اجملتمع يف واملسؤولني األغنياء عن تغناءـاالس
 احلاضر الوقت يف الناس وجد ما فإذا .وإرشادهم تبليغهم يف تمرارـاالس

 اجملتمع هذا سينتظر وإالّ .عظيماً شيئاً وجدوا فقد هؤالء أمثال مرشدين
  .املرشدين بأنصاف مستغفلني داموا ما طويالً
  

 املثابرة -١٠
 الوقت ويف اإلهلي، الرضى جللب وسيلة األمر على واملواظبة اإلحلاح

 وجدان يف يبلّغه ما قبول أسرار من وسّر املبلّغ الصإخ على عالمة نفسه
 واملنسجمة املبلّغ يتناوهلا اليت املسائل جدية على أمارة أوضح وهو املخاطبني،

 تستقر أن اإلنسان من يريد وتعاىل سبحانه اهللا أن :يعىن وهذا .عظمتها مع
 املرشد وقفي لذا .عظيمة أمهية هلا ويوىل القلوب، يف اهللا إالّ إله ال" كلمة
 يفستقر ت التوحيد كلمةجعل  على مواظباً اهللا، عند وجليل مهم هو ملا حياته

 املبلّغ إحلاح إن نعم .اهللا عند عظيم هو ما بانسجام قابل قد فيكون .القلوب
  .املعىن هذا يعىن وإصراره



 

 ١٤٧ 

 سبحانه، اهللا عظّمه ما املرء يعظّم أن القلب يف التقوى عالمة من فإن وكذا
 ِمْن فَِإنََّها اِهللا َشَعاِئَر ُيَعظِّْم َوَمْن ذَِلَك﴿ :احلقيقة هذه إىل يشري الكرمي آنوالقر
 باستمرار الكرام أصحابه يلقّن  الكرمي والرسول .)٣٢:احلج(﴾الْقُلُوِب َتقَْوى
 إالّ لهإ ال :قال من :هلم فيقول .التوحيد كلمة من وتعاىل سبحانه اهللا يعظمه ما
  الوليد بن خالد سيدنا  الكرمي الرسول منح فمثالً )١(."ةاجلّن دخل اهللا

 .بسيفه ستفتح اليت الفتوحات مباِركاً األمر بداية يف بعُد وهو "اهللا سيف" لقب
 وهو احلرب يف همأحَد األسباب من بسبب الوليد بن خالد قََتل عندما ولكن
 دعا حىت شديداً ملاًأ هذا عمله نِم الكرمي الرسول تأمل "اهللا إالّ إله ال" يقول
  )٢(."خالد عمله مما إليك أبرأ إين اللهم" :قائالً

-اهللا سبيل يف جماهداً نفسه يعّد وهو- يوماً أحدهم يل قال ما أنسى وال
 هؤالء أعناق الًأوَّ سيضرب األيام من يوم يف حكم إذا اإلسالم أن أتعلم" :

 الذي الكالم هذا مامأ مكاين يف تجمدتف ،"اجداملس ميألون الذين املساكني
 .اإلسالم ألجل شيئاً يقول أنه يظن القائل أن واحلال الضاللة، إالّ يفيد ال

 مدى يبني ذلك ألن سبحانه، اهللا عظّمه ما على ويصّر يلح فاملبلّغ
 كلّه عمَره دعوته سبيل يف يضحي ال َمن إن نعم .دعوته يف وتفانيه إخالصه

 يبلّغ املرشد إذ .عليه املرشد أسم القإط يصح ال بل .حقاً مرشداً يكون ال
 يبلّغ فهو ..وهكذا املئة بعد الواحدة للمرة يبلّغ إليه يستمعوا مل فإن مرة، مئة

 قبول وحلظة الشروط الكتمال الساحنة الفرصة وينتظر عمره طوال ويبلّغ
 عليهم باألنبياء مقتدياً سخط، وال امتعاض يساوره أن دون املخاطب،
 احلق بلّغوا فقد .ومثابرة وإحلاحاً إصراراً كلها حياهتم انتك الذين السالم
 .هوادة دون للناس
 بالدعوة سنة وعشرين ثالثاً  احلبيب الرسول حياة مضت لقد ،نعم

                                                 
 .١/١٨ ي، للهيثم؛ جممع الزوائد١٧؛ الترمذي، اإلميان ٥٢مسلم، اإلميان  )١(
 .٢/١٥١  املسند،أمحد بن حنبل؛ ١٧؛ النسائي، القضاة ١١، اجلزية ٣٥البخاري، األحكام  )٢(



 

  ١٤٨

 وال توقف دون ودعا وبلّغ ودعا بلّغ بل الدعوة، من فراغاً جيد مل والتبليغ،
 عظماء ودعا ان،اإلمي إىل جهل أبا دعا املرات من كم أعلم واهللا .نصب
  .اإلميان بلّغ الفرصة له حانت فكلما الضيافة، إىل قريش

 حىت واإلحلاح، املواظبة من الروحية احلالة هذه يف الكرام الصحب وكان
 املثابرة اختذوا بعدهم من أتوا الذين العظماء وكذا هلم، مالزمةً صفةً غدت

 .هلم شعاراً واإلصرار
 على إذ وظيفته، املبلّغ إدراك ملدى طبيعية نتيجة واملواظبة اإلحلاح نعم،

 جتاه توقٍري قليلَ يكون كيال التبليغ، هي األساس وظيفته أن يدرك أن ملبلّغا
 ليس اهلداية إىل الناس إيصال أن علماً .اخللق جتاه حقٍّ َموهاِض سبحانه احلق
 سواء ثوابه نائل فهو التبليغ، وظيفة ضمن داخل هو وال قط، أحد طوق يف
 هذا التبليغ على إحلاحه فإن أخرى جهة ومن .ال أم املخاطب هتدىا

 وانتظاره يبلّغها، اليت احلقائق ملقبولية سرية شفرة مبثابة به، الدائم وتفكريه
 الذي اإلخالص ذلك ،اإلخالص إىل منه بلوغ سبحانه وحده اهللا من النتيجة

  .احلياة ومنبع العبادات خالصة هو
 

 الفطرة قوانني مصادمة وعدم البصرية، اقتضاء -١١
 يف أساساً البصرية يتخذ بل .الفطرة قوانني مع قطعاً يصطدم ال املبلّغ
 ُتبلّغ اليت واألوامر فالتكاليف التكوينية، باآليات مستقرة الفطرة ألن تبليغه،
 فُطر اليت واملزايا اخلصائص تؤخذ أي ،القوانني هذه وفق ُتبلّغ أن جيب
 وخبالفه .واخلصائص املزايا تلك وفق فيخاطب ؛العتبارا بنظر عليها نساناإل
 كلياً يفهم ال قد ألنه ؛وبراقاً بليغاً كان مهما بالكالم املخاطب يهتم ال رمبا
  :فائدة األمر هذا توضيح يف ولعل .خيالية نظرية أموراً يعّده أو به خياطب ما

 اعتبار عدم اخلطأ فمن ،قلبه يف باحملبة شعوراً إنسان كل حيمل :فمثالً
 قيل إذاف …حتبوا ال :اسللن يقال ال لذا .موجود غَري ُهدَُّع أو الشعور هذا



 

 ١٤٩ 

 يجرُي املبلّغ ولكن .للفطرة جمانب تكليف أنه سوى شيئاً ديف مل هذا هلم
 على املخاطب حثفي اإلجيايب، سريها إىل خاطبامل يف الكامنة "احملبة" هذه
 إىل احملبة إبداء من بدالً واخللود، قاءالب له وما باحملبة جدير هو ما حيب أن

 بالء عليه تكون الفانيات الزائالت إىل حمبته صرف فلو فانية، زائلة حمبوبات
 مراتب إىل بلوغ وسيلة له تكون سبحانه اهللا إىل وجهها إذا بينما ومصيبة،

 :له يقول "حتب ال" :للمخاطب املبلّغ يقول أن من بدالً مبعىن .سبحانه عنده
 ويف ألجله حبك اصرف أو دائمي، رمديـس هو من إىل احلب أصرف"

 قال وقد حمظورة، غري املخلوقات مجيع حمبة تكون ذلك وعند ".سبيله
 ".خالقها ألجل املخلوقات أحّبوا" هَرْمأَ يونس الشاعر

 حىت ببعض بعضهم األفراد توقع قد اليت "العناد" صفة فرد كل يف وكذا
 االضطرابات أحداث وراء بوضوح العناد رىفن .الكاسرة كالوحوش جتعلهم

 احلّدة تظهر الشعور هذا حتكّم ما ومىت .اضراحل الوقت يف والنـزاعات
 أطوار تربز العناد من املوضع خال ما إذا بينما ،أمور يف والشدة والغضب
 اجلوانب من كثري اخلارجي مظهره يف الذي الشعور فهذا .ومنسجمة متوازنة
 قوة العناد :فمثالً ربانية، حكمة على وبناء معينة لغاية نسانلإل منح قد السلبية
 اإلنسان يتراجع أن ميكن العناد شعور يكن مل فإن .احلق على للثبات عظيمة
 إىل الشعور هذا وجّهنا ما إذا أننا مبعىن .الضيق من قليالً ىرأ إذا احلق عن

 نقول أن ميكن ال اوهلذ .جداً حسنة ونتائج مثرات جنين أن ميكن اإلجيايب وجهه
 استعملوا :هلم نقول أن علينا بل العناد، اتركوا أو جانباً العناد دعوا :للناس
 .وأسلم أجدى فهذا .واحلقيقة احلق طريق على الثبات يف العناد

 ليس املادي ببنائه اإلنسان بينما أيضاً، "األبدية"بـ الشعور اإلنسان ويف
 وعلى األم، رحم يف باحليمن البيضة بتلقيح أتبد فاحلياة وهناية، بداية فله أبديا
 ال أنه إالّ األوىل اللحظات منذ مكان كل من يأتيه املوت أن من الرغم
 إالّ له ُيعط مل الشعور أن مبعىن باألبدية، الشعور من فيه ما اقتالع من يتمكن



 

  ١٥٠

 ذلك وألجل .األبدية باحلياة الفوز هي الغاية هذه أن شك وال .سامية لغاية
 يف للبقاء أي موضعه، يف له املوهوب الشعور هذا يستعمل أن اإلنسان ىفعل
 يذكّره له عذاب سوط الشعور هذا سيكون وإالّ ..اهللا مجال ورؤية اجلنة
 عيشة يعيش أن السوط هذا حتت يتعذب إنسان يستطيع وال ويأسه، بإمهاله
 .بأمان حييا أن وال ،متوازناً تصرفاً يتصرف أن وال ،متوازنة
 ما ذروة إىل والتسلق ،باستمرار والترقي "اجلاه" حب أيضاً اإلنسان ويف
 ممن كثري عند صّده ميكن ال الشعور هذا ..إليها الوثوب و غاية من يستهدفه

 اإلنسان يف الشعور هذا يكتشف أن املرشد فعلى وهلذا .الضعف هذا هلم
 ما لعكس ثاًمور كالمه يكون لئال الشعور، هبذا يستهدف ما أفق على ويدلّه
 مراتب ذرى يستهدف أن إىل حيثه كي الشعور هذا لإلنسان ُمنح فلقد .يريد
 .الشعور هذا بوساطة الفضائل مراتب أعلى إىل يسمو أنه عن فضالً .اجلنة
 وإظهارها األخرى، واملشاعر الشعور هذا كشف ولكن ويعلو يتسامى نعم

 مرتبط اإلرشاد باسم اتناوهل من لصاحل واستعماهلا وجمراها قواها ومعرفة
 .وببصريته املرشد بإدراك
 يرضى واملبلّغ فاملرشد لذا .الطريق هذا ُرَدقَ واملكابدة املعاناة إن ،نعم
 واملرشدون والشهداء والصديقون األنبياء هبا رضي كما باملعاناة مقدماً

 كونيسل أهنم بد ال اإلهلية للدعوة الطاهرين لةَماحلَ إن ،نعم .مجيعاً الصاحلون
 مسلوكاً الطريق هذا كان فإن .فيه رأوا ما ويرون قطعاً هؤالء سلك ما

 يصح ال الغاية عن والبعيد .واهلدف الغاية عن البعد يعين عنه فالعدول
 .عليه املبلّغ اسم إطالق
 يف  إبراهيم سيدنا َيِفوُن .طواالً عصوراً  نوح سيدنا عاىن فلقد

 يعان مل شيء يبق ومل .أيضاً السبيل ذاه يف النار يف لقيوأُ بيل،ـالس هذا
 ير ومل .نصفني إيل حيىي سيدنا وُشق إسرائيل، بىن من  موسى سيدنا
 الدعوة وهذه ثقيلة، الدعوة هذه ألن .االبتسامة  املسيح سيدنا وجه



 

 ١٥١ 

 النضال، أصعب من فهذا لذا .كلها اإلرادة تطلب الدعوة هذه .صعبة
 رضا عن يتعرضون وال املكتوب، درالق هذا حب على يقدرون ال فالذين

 طريق يف خطوات خيطوا أن ميكنهم ال ومكابدات معاناة من فيه ما اىل
  .ويتساقطون قواهم وتنهار إرادهتم، تتراخى الطريق أثناء ففي .األنبياء سلكه

 اجلماعة؟ هذه ما :-مبىن وحنن- أليب قلت" :حارث بن حارث يقول
  اهللا رسول فإذا فأشرفنا :قال .هلم صابئ على اجتمعوا قوم هؤالء :قال
 وانتبذ النهار ارتفع حىت يؤذونه، وهم به واإلميان اهللا عبادة إىل الناس يدعو
 فتناول تبكي، حنرها بدا قد ومنديال، قدحا حتمل امرأة فأقبلت الناس، عنه

 عليك مخَرِّي بنية، يا :فقال إليها رأسه رفع مث توضأ، مث فشرب، القدح،
 ابنته هذه :قال هذه؟ من :فقلت ذالً، وال غلبة أبيك على ختايف وال حنرك
 )١(."زينب

 رضى حارث بن حلارث الصبا ذهن يف حفرت اليت وادثاحل هذه فأمثال
 املكي العهد حياة جوانب من جانباً كانت روحه يف آثارها وتركت عنه اهللا
 ميضى اهتمحي أيام من يوم كل فكان املسلمني، ومجيع الكرمي بالرسول بدءاً
 ...هكذا

 أىب ابن اخللف من أتاهف الكعبة يف يصلي الرسول كان آخر يوم ويف
 بكر أبو باخلرب مسع نإ فما خبناقه، وبدأ -قومه أشقى وه الذي- معيط

 .بينهما وفصل ."اهللا ريب يقول رجالً أتقتلون" :قائالً أسرع حىت الصديق
 الضرب، من مكة قةأز يف عليه مغمًى بكر أبو سيدنا وقع مرة من وكم

 ونـزا وجهه على وحبرفهما خمصوفتني بنعلني ربيعة بن عتبة ضربه" ومرة
 ال ثوب يف بكر أبا تيم بنو ومحلت أنفه، من وجهه يعرف ما حىت بطنه على

 )٢(".؟ اهللا رسول فعل ما :قال النهار آخر تكلم وملا موته، يف يشكّون
                                                 

 .٣٤٩/ ١ ، البن عبد الرباإلستيعاب؛ ١/٢٧٥  البن حجر، اإلصابة؛١/٤٣٦  لالبن األثري،أسد الغابة )١(
 .٣/٢٩  البن كثري،البداية )٢(



 

  ١٥٢

 زاوية يف أمه ومسية ىأخر جهة يف وأبيه جهة يف عمار أجساد وتكوى
 وعندما )١(.رخام من أعمدة على الطريق هذا قََدر ينقشون كانوا ..أخرى
 كأنه "أحٌد أحٌد،"بـ صدره على املوضوعة الصخور حتت يئن بالل كان
 اهللا عبيد بن وطلحة )٢(. اهللا رسول مؤذن ما يوماً ليكون امتحانه جيرى
 حيرق العوام بن والزبري )٣(.ألزقةا يف سحال به وطوفّت بالسالسل أمه كّبلته
  .الطريق هذا لون اجمللوة كاملرآة يعكسون كانوا وهكذا )٤(.باحلصري ملفوفاً

 أسرياً أصبح عنه اهللا رضى السهمي حذافة بن اهللا عبد :أخرى ولوحة
 يف كأشركْ تنّصْر :الروم ملك له فقال" .ةعّد أليام عذبوهف الروم، بيد

 وأُمر فأُنـزل .جيزع فلم بالسهام برميه وأُمر ُصلب،ف به فأُمر .فأىب ملكي،
 .تلوح عظاُمه فإذا فيها، أسري بإلقاء وأُمر عليه وأغلي املاء فيها فُصّب بِقْدر
 بكيت؟ ِلَم :فقال .رّدوه :قال .بكى به ذهبوا فلما .يتنّصر مل إن بإلقائه فأُمر
 رأسي قّبل :قالف .فعجب .اهللا يف هكذا تلقى نفس مائة يل أن متنيُت :قال
 رأسه فقّبل .نعم :قال .املسلمني أسارى مجيع وعن :فقال عنك أخلي وأنا

  )٥(."رأسه فقّبل عمر فقام عمر على هبم فقدم .بينهم فخلّى
 عندما :كاآليت األخرية اللحظات فتذكر الثانية الرواية أما ..رواية فهذه

 إىل -وجهه تعلو ةُواالبتسام- قويٍة خبطوات حذافة بنا عبداهللا خيطو كان
 أن اجلنود من حوله ممن وطلب القساوسة أحد إليه اقترب اإلعدام، منصة

 خماطباً حذافة بن اهللا عبد إىل يتوجه مث ليحاوره، الوقت ببعض له يسمحوا
 فإذا ألحاورك، دقائق طلبت وألجلك دقائق، بعد ستعدم أنك بين يا انظر:"له

 باآلخرة فستفوز النصرانية احلق ينالد الدقائق هذه يف أفهمك أن استطعُت
                                                 

 .٢٤٨ -٣/٢٤٦،  الكربى البن سعدات؛ الطبق١/٣٤٢  البن هشام، السرية:انظر )١(
 .١/٣٤٢  البن هشام،السرية :انظر )٢(
 .٣/٤١٠  البن حجر،؛ اإلصابة٣٤٠ -١/٣٣٩ بن هشام،السرية ال :انظر )٣(
 .٩/١٥١  للهيثمي،جممع الزوائد ؛١/٥٤٥ بن حجر،الاإلصابة  )٤(
 .٣/٢١٢ ،بن األثريال؛ أسد الغابة ٢٩٧، ٢/٢٩٦بن حجر، الاإلصابة  )٥(



 

 ١٥٣ 

   ".عنك فيعفو هذا لتصرفك امللك يرتاح ولرمبا .الدنيا فقدت لو حىت
 العزيز، األب أيها :واجلد الوقار ملؤه جواباً  حذافة بن اهللا عبد أجابه

 يل يسمح ديين كان فلو ،الوقت هذا يف إليك شكري قدمأ كيف أعلم ال
 أغادر أن جداً علّي ثقيلة إهنا ؛كبرية ورطة من أنقذتين قد ألنك ،يدك لقّبلت
 .الفرصة هذه يل أحتت الذي فأنت ،ألحد اإلسالم عن شيئاً أبلّغ ومل احلياة
 إن أحزن فال القليلة الدقائق هذه يف اإلسالم إفهامك على قدرأ كنت فإن
 .األخروية حياتك إلنقاذ سبباً ذلك يكون رمبا ألنه .مت

 حرية أفواههم فغرت حىت احلوار هبذا هلمحو من الذين الناس حتري
 يكون أن جيب نعم، .لديه التبليغ عشق مدى يدركون ال ألهنم وعجباً،
 تغرب ال اليت هومشَس ،دائماً واالشتياق الشوق تؤجج ناراً املبلّغ لدى التبليغ
 النصر إىل فالطريق .حياته غايةَ ويكونَ ،حوله ما إلنارة سبباً ويكون
 املعاناة تبدأ االضطرارية، املعاناة تنتهي وحاملا .والقلق املعاناة من مير والفالح

  :املثال فدونك ذلك، على مثاالً أتريد .االختيارية
 كان عندما املنورة املدينة يف االختيارية معاناته يعاىن  الرسول كان

 ...يشبعه ما جيد وال أسبوع مير ولكنه واألموال بالغنائم يطفح املال بيت
 رسول يا :فقلت .جالساً يصلي وهو  النيب على دخلت :أبو هريرةيقول 
 فبكيت ».هريرة أبا يا اجلوع« :قال أصابك؟ فما جالساً تصلي أراك اهللا

 )١(.»احتسب إذا اجلائع تصيب ال القيامة  شدة فإن تبِك، ال« :فقال
 كان ولئن احلياتية، األسس هذه مثل على العظيم اإلسالم تأسس وهكذا

 اجملاهدين أكتاف على سيقيمهف األسس هبذه القلوب على عرشه أقام قد ماإلسال
 العظيمة القضية فهذه وإالّ .وميثلوهنا الروحية احلاالت بنفس يعيشون الذين
 .يقاسها ومل املعاناة يَر مل ومن البريوقراطية وسادة األقالم أساتذة قضية ليست

                                                 
  ٧/١٩٩ز العمال للهندي ـ؛ كن٧/١٠٩ حلية األولياء أليب نعيم )١(



 

  ١٥٤

 حرىاألبو بنه،ال  لقمان وصية يف الكلية احلقيقة هذه ونشاهد
 هذه يقرر الكرمي والقرآن .دعوة ألعظم املمثلني أعظم هم الذين لشبابل

 الُْمنكَِر َعِن َواْنَه ِبالَْمْعُروِف َوأُْمْر الصَّالةَ أَِقْم ُبَنيَّ َيا﴿ :خالداً دستوراً الوصية
 .)١٧:لقمان(﴾ألُموِراْ َعْزِم ِمْن ذَِلَك ِإنَّ أََصاَبَك َما َعلَى َواْصِبْر

 عليه ستتواىل املنكر عن وينهى املعروف ويأمر الصالة يقيم الذي أن مبعىن
 بواحد يعمل فالذي .واحدة حلقيقة وجوه األمور هذه وكأن ...املصائب

 منها باثنني عمل ما وإذا .احلقيقة هذه من واحد بوجه عمل قد يكون منها
 اهللا إىل حصحي طريق يف درج قد ويكون منها، بوجهني عمل قد يكون معاً

  .سبحانه
 هذه متثل لىع اإلنسان كمال ويتوقف أوجه، الثةث هلا هنا فاحلقيقة

 فعلى وهلذا .الطريق هذا هو العظماء طريق أن عتقدأو .الثالثة األوجه
 .نفسه الطريق يسلكوا أن السالم عليهم األنبياء دعوة أعباء لتحّمل املرشحني

 أن وعليه ،ومغامرات حوادث إالّ هي فما وأطوارهم اآلخرين أعمال أما
 يعلم فال العاقبة، اجملهولة املخاطرات هذه مثل إىل االحنراف من باهللا يستعيذ

 ستنتهى؟ من سبيل ويف ومىت أين
 طريق يف والسَري الفطرة، قوانني مع التصادم عدم أن ذكرت وقد
 من له سيستخدمون مبن ومعرفٍة بصريٍة وعلى بفراسٍة والتبليغَ ،اإلرشاد

  .اإلرشاد يف املهمة ألمورا
 تدل اليت فاخلصائص ؛ الكرمي الرسول هو هذا يف لنا مثال وأفضل

 يوافق عمل يف إنسان كل استخدام وهو مبوضوعنا، عالقة هلا نبوته على
 فأّيما .خاصـاألش معرفة يف وفطنته فراسته على عالمة وهذه .استعداده

 أو ةـاإلصاب فهذه .قط عنه يتراجع مل األمور من أمر يف وظّفه خصـش
  .نبوته على مهم عدل شاهد حياته، طوال الصواب



 

 ١٥٥ 

 من بيت كل فكان )١(.الكفار جملاهبة  ثابت بن حّسان استعمل فمثالً
 لو بينما .األعداء لدى الصميم يصيب املسموم كالسهم حّسان قصائد أبيات

 حيرزه كان الذي فالفوز القيادة له وأعطى احلرب ساحة يف حّسان استعمل
 .السيوف مقارعة لدى هزمية إىل يتحول كان رمبا اجلليل الصحايب هذا

 بن ومعاذ عمري بن كمصعب لإلرشاد الكرمي الرسول أرسلهم فالذين
 يف العقول حيري توفيقاً يوفقون كانوا  وأمثاهلم طالب أيب بن وعلى جبل
 الوليد نب خلالد ُيسلّم األمر هذا كان فلو .لإلرشاد فيه حلّوا مكان كل

 حىت واخلوف اهللع ليقذف ُخلق ألنه .هممثلَ قيوفَّ ال كان رمبا عنه اهللا رضى
 هذه مثل يف  الرسول فاستخدمه احلرب، ميدان يف االُسود قلوب يف

 وفق األفراد استخدامه املرشد خصائص من خاصية أهم إن .امليادين
 على يتعرفون ذينفال .قرب عن اإلنسان فطرة مبعرفة مرتبط وهذا .قابلياهتم
 جناحهم فإن ذلك، وفق يتصرفون ال مث اإلنسان يف والقوة الضعف نواحي
 .نقاش موضع
 مل ما الرجال يف اإلسراف من احلّد ميكن ال فإنه أخرى جهة ومن
 هذا تاليف على القادر اإلنسان هو فاملرشد .موضعه يف شخص كل يستعمل
 األعمال أعضل حيل أن نم يتمكن الفطرة قوانني وفق بعمله فهو .األمر
 .قوته تفوق بسرعة إمتامها يف ويبلغ

                                                 
 .١٥٦ -١٥١مسلم، فضائل الصحابة  :انظر )١(
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 مقرونة أموراً الثاين، الفصل عن بسيط فارق مع الفصل، هذا يف نوضحس
 اإلرشاد رجال طريق تتنور كي "للمبلّغ قلمية صورة" عنوان حتت باألمثلة

 مميزة عناوين حتت نقدمه الذي الفصل هذا يعّد أن وميكن .أخرى زاوية من
  .للمبلّغ الروح بشكل لعالقته اإلنسانية النفس إىل خطاباً
  
  الشفقة -١
 لدفع يتوسل ال ،شيء كل قبل والرمحة الشفقة بطل وه املبلغ إن

 القوة كاستعمال اخلاطئة بالوسائل إليه يدعو الذي احلق قبول إىل اآلخرين
 الوسائل هبذه ليس القلوب يف باهللا اإلميان استقرار ألن .واإلكراه واخلشونة

 وجتعلهما جدان،الو وترقق القلوب تلّين اإلرشاد يف الشفقة بل .قطعاً
  . وبرسوله باهللا اإلميان لقبول وتتهيآن تستأنسان
 إليه وجيذبه بعلمه فيحيطه باإلقناع، التصديق إىل خماطبه يدفع املبلّغ
 جمهزة شخصية أمنوذج يشاهده املبلّغ، ويشاهد يتعّرف َمن فكل .بفضائله
 كالمه، ولقب يف األثر أبلغ له عنه، ورضاه له تسليمه أن شك فال .بالفضائل

 املبلّغ شخص من خيفة يتوجسون الرعب، قلوهبم يف قُذف اليت اجلموع بينما
 احلقائق حىت فيتهيبون واالستبداد، اإلكراه من جو يف املسائل يعرض الذي
 فالفتور ووّدية، حيوية كانت مهما تبليغها يراد اليت واحلقائق .يعرضها اليت
 خبري تأيت ال األطوار هذه فمثل .السامعني على طابعه سيترك املبلّغني لدى
 عن الفتور إىل الناس يدفع أن كان من كائنا ألحد حيق ال أنه علماً .قطعاً

   .أخطائه نتيجة منه واخلوف اإلسالم



 

 ١٥٩ 

 مجيع يف هي كما  الرسول أخالق يف الذروة الشفقة اعتلت لقد
 كالشفقة، جليلة ركائز على العظيمة دعوته  أسس فلقد .األخرى خصاله
 لُِمث لَكم اأن اإّنم« :يقول حيث .والعطف احلنان من دافئ جو يف وبلّغها

 :والدته حني قال الذي الرحيم الرؤوف الوالد وهو ال، وكيف )١(»اِلدالو
 فلذات احلنون صدره إىل يضم كأنه "أوالدي" ألمته وبقوله ..يتأّم…يتأّم

 أفراد من فرد فكل ،السالم عليهما يوسف وحيده ليعقوب كان فلئن كبده،
 فرداً فرداً أمته، أفراد من فرد كل ليضم صدره يفتح إنه نعم، .له يوسٌف أمته
 أفراد من فرد كل وباملقابل صدره، إىل الوحيد ابنه الرحيم األب يضم كما
 تالزم اليت الصفة أن مبعىن .نفسه من حىت بل لوالديه حبه من أكثر حيبه أمته
 .باالحترام يقابل الذي والسلوك واحلنان، الشفقة من النابعة احملبة :هي املبلّغ
 من خيلو فيما واالحترام للمحبة حمل ال ألنه خاص، امتياز هلا الصفة هذه

   ..والرأفة الشفقة
 أحداً تدفعوا لن أنكم إال معينة، أمور إطاعة إىل بالقوة الناس ُيدفع رمبا نعم

 والرمحة الشفقة أمام ليس احلقيقة ويف .تبليغها تريدون اليت احلقائق حمبة إىل
 ال والرمحة بالشفقة تذّوب ال اليت الثلج فجبال .فتحه ميكن ال مسدود باب
 دافئة مبحبة ببعض بعضهم الناس ربط تريدون كنتم إن لذا .قطعاً شيء يذّوهبا
 عن تعفوا مل وما .أوالً والشفقة الرمحة جناح حتت تطووهم أن عليكم

 واحلنان، بالشفقة ملفعة احلقيقة هلم تظهروا مل وما وأخطائهم، الناس تقصريات
 يعلّمنا .واجلماعية الفردية الناس مسائل من مسألة أية جذرياً حالً حتلّوا لن

 :التمثيلية الصورة هبذه وتقصرياهتم األمة أخطاء أمام سلوكنا كيفية  الرسول
 َيقَْعَن اُشالفَرَو الّدواّب فجعلت انار استوقد رجل مثلك أّميت وَمثَل َمثَلي ّنماإ"
  )٢(."يهف َتقَحَّمون وأنتم كمَجِزُحب آِخذٌ انفأ فيه

                                                 
 .٣٥ النسائي، الطهارة ؛٤أبو داود، الطهارة  )١(
 .٢٦ البخاري، الرقاق ؛١٩-١٧مسلم، الفضائل  )٢(



 

  ١٦٠

 ويوضح لإلرشاد، جداً واسعاً طريقاً املثال هبذا  الكرمي الرسول يفتح
 بينما اجملتمع، يف عظيمة مجوع إىل التبليغ يوصل الطريق هذا يف سار من أن

 التردي إىل دىتؤ الطريق هلذا املباينة واألفكار املخالفة النظرات
  .حقيقة وهذه اهلالك، إىل الناس دفع وأدهاها واالضمحالل،

 حزيناً صدًى تممسع واحلنان، بالعطف اليوم نناإنسا قلب مشلتم ما وإذا
 ال جرم وال .الرذائل يف وخيوض اآلثام يف يغوص إنسان يسعد لن ألنه منه،
 قلوهبم أظلمت نالذي سوى اآلسنة، احلياة هذه يف ورغبته برضاه إنسان يبقى

 فيما ووقع زلّ قد أنه إالّ املعنوي، عاملهم وتفسخ هنائياً وجداناهتم واسوّدت
 على تدلوهنم احلنونة الشفيقة ديكمبأي فأنتم .له خمرجاً جيد فال اآلن فيه هو
 عليهم باإلشفاق هؤالء إىل تمتقرب إذاف .عنه يبحثون الذي اخلروج يقطر
 ما وإىل إليكم سينظرونف موزونة، ورأفة رمحة ضمن املسائل هلم بينتمو

 مشاهدة، حقيقة هذه وها،يتقبل مل وإن اللطف، بعني مسائل من هلم تقدمونه
 ننتظره ال وفيما أناس من نتوقعه ال نم قلوب باإلميان انشرح قد إنه يثح
 هلدايتهم سبباً أصبحتم وألنكم .األمثلة من األلوف مئات وهلذا ،زمان من

 دفتر يف يسّجل أنه عن فضالً جلميلكم، شكران يف رهمعم طوال فسيظلون
  .صاحلة أعمال من به يقومون ما مثل حسناتكم

 كاملة عائلة فيها دار يف حريق نشوب يف ْركَّفََت :مبثال املسألة ولنوضح
 ممن- وأفرادها غرقت باخرة تصّوْر أو تكرههم، ولكنك وأوالدها، بأفرادها

 املوت من ينقذهم مبن جدونيستن اءامل سطح على منتشرون -تعرفهم ال
 الذين العائلة تلك أفراد إلنقاذ هترع أنك شك ال املنظر، هذا فأمام ؛احملقق

 ختاطر قد بل ،الغرق من تعرفهم ال الذين أولئك وإنقاذ ،النار من تكرههم
 فال هذا عزمك عن صرفك أحدهم أراد ولو إنقاذهم، سبيل يف حبياتك حىت
 صوت أي من تأثرياً أقوى دانكوج صوت ألن ،قط عاًمس وال باالً له تعري
 اخلمسني تتجاوز ال اليت حياهتم تنقذ إمنا إنقاذهم تريد َمن أن واحلال ،آخر
 إنقاذ نريد أناس جتاه موقفنا يكون أن إذن جيب فكيف سنة، الستني أو



 

 ١٦١ 

 من أنه أرى بل ،السر هذا إدراك يف تكمن فالقضية .اخلالدة األبدية حياهتم
 حىت بل األشخاص أولئك على ويسخط يغضب أالّ وجدان ذي كل بواج
  .يعملون ما على يعاتبهم ال

 إىل الزاوية هذه من ينظروا أن ومرشديه اليوم مبلّغي على وهكذا
يف  اينظرو و واألخروية، يويةالدن واملعنوية، املادية باملهالك امللطخة اإلنسانية
 احلّدةُ باملرشد تليق فال ،يةحيات أمور من اآلخرين من يقع ملاضوئها 
 عنه فبعيدة يةـالسياس واملنافع الكذب أما .والفظاظة والشدة والضرب
 .احملبة وفدائيَّ والرمحة والشفقة احلب مثال إالّ ليس فاملرشد .عديدة بفراسخ

 هذا يف وقدوتنا .املرشد هذا هو اإلرشاد إىل الظمآى القلوب تنتظره نوم
 إالّ إله ال" الناس يقول أن ألجل إنه؛ إليه انظروا . األعظم الرسول سيدنا
 أن واحلال شديدة، معاناة وعاىن كثرية مهالك إىل تعّرض واحدة، مرة "اهللا

 وهو رأسه على اجلزور ووضعوا اخلناق عليه وضيقوا وأدموه، رشقوه الذين
 دخوهلم و هدايتهم إالّ هلم يريد كان ما طريقه، على واألشواَك الصالة، يف
 ُرشق فلقد ؛قط لنفسه شيئاً منهم ينتظر كان فما .ألعدائه حىت يريدها جلنة،ا

 كان بستان، إىل احتمى حىت املبارك ووجهه الشريفة قدمه وأدميت بالطائف
 أُطِبَق أن شئَت ِإن" :قائالً إلمداده املَلَك وسعى ،عنه اهللا رضى زيد معه

 أَن رجوأ" :قائالً يديه رفع الرحيم الرؤوف هذا ولكن ،"األخشَبِني عليهُم
 أن يرد ومل )١("ايئش به يشرُك ال وحده اهللا يعبد نَم أصالهبم نِم اهللا ُيخرج
  .مصيبة أية تصيبهم
 من جزء لودخ ،الشريفة سّنه انكسرت عندما ،احلرب ساحة يف وكذا
 رفعف األرض، إىل الطاهر دمه من قطرات وقعت املبارك وجهه يف مغفره
 اغفر اللهّم" :فقال بالدعاء اهللا غضب يّصد أن يريد نهكأ السماء إىل يديه
 .الكفار على ينـزل قد الذي البالء بذلك فّصد )٢("ونلمعي ال فإّنهم وميلقَ

                                                 
 .١٦٨-٣/١٦٦  البن كثري،؛ البداية١١١ اجلهاد ؛ مسلم،٧البخارى، بدء اخللق  )١(
 .١/١٠٥  للقاضي عياض، الشفاء؛١٠٥ مسلم، اجلهاد ؛٥٤البخاري، األنبياء  )٢(



 

  ١٦٢

  .الدعاء هذا من كلمة كل من فقةـوالش الرمحة تفّجر جداً وواضح
  :وهو عدة، مناسبات يف ذكرته وقد باملوضوع عالقة له ما أشرح أن أريد
 إىل كثريا تردد نور، من هالة يف نفسه وجد وعندما حديثا، اهتدى شاب
 تعديات ذكرت عندما املرات إحدى ويف .النور ذلك يغمرهم الذين جمالس
 املتحمسني الشباب أحد قام ،املخالفة اجلبهة من بال على ختطر ال قاسية
 هذا اجلديد املهتدي ذلك مسع نإ وما ".هؤالء مجيع ُيذبح أن جيب" :وقال
 صديقي، يا هذا تقل ال :للمتحمس وقال .وجهه رََّهفَواكْ اصفّر حىت المالك
 أهل من وكنُت بينكم اآلن كنُت ملا أيام قبل القرار هذا نفّذت قد كنَت فلو
 حمتاج لنا املخالفة اجلهة تلك وإنسان .منكم واحداً اآلن يننترو واحلال .النار
 إالّ نكون ما وإالّ .ملعشرا وحسن املعاملة طيب من شاهدُته ما إىل أيضاً

   .شيئاً يكسبهم وال يكسبنا ال وهذا .فحسب آلخرهتم هّدامني
 الشباب مجيع من صادر كالم كأنه باختصار، أوردته الذي الكالم هذا
 أيضاً الشباب ذلك مثل صرخأ وأنا .والكفر اإلحلاد آالم من نيتلوو الذين
 الكفر بآالم يضطرب لذيا الشباب إن :وأقول قوة من اهللا آتاين ما وبكل
 .واإلكراه بالقوة شيئاً حتصدوا فلن عليه، ورأفتكم رمحتكم إسباغ إىل حمتاج
 القضية يف واألصل .بعواطفنا وليس ومنطقنا بعقولنا العمل إىل مضطرون حنن
 وتوجيههم إقناعهم علينا املخالف، الصف ويف لنا مواجهني جندهم الذين أن
 به يلتمس أسلوباً ليس أيضاً املقابل إلزام أنه عتقدوأ .واملعىن القلب عامل إىل

  .األمر يف ضرورة ال طاملا املرشد
 إىل املؤدية الطرق على ووضعت ،يوُمح فُين قد كامالً جيالً إن ،منع

 اجلسدية األمور علتوُج ،واألهواء الشهوات من وعقبات واجزح املساجد
 اجليل هذا واآلن .والقرآن انواإلمي الدين عن شيئاً يعلّموه فلم ؛اجليل حمراب

 هذا فليس .ومنتظرة جداً طبيعية نتيجة وهذه .الدوامة هذه يف يضطرب
 نـالذي بل عليه، وُيحنق عليه ُيغضب البائس الشباب وهذا النكد اجليل



 

 ١٦٣ 

 فإن .القذر اجملرى هذا إىل هؤالء دفعوا الذين هم املؤمنني لعنة يستحقون
 أو الناشئ اجليل أن أقول وال .هؤالء إىل فيعود شيء يف تقصري هناك كان

 حبّدة مباشرة بذنوبه مواجهته أن إالّ واآلثام الذنوب عن مربأ الشباب
 يف املستنقع هذا من اجليل هذا ذُينقَ أن وأملنا إلنقاذه، شيئاً يعىن ال وخشونة
   .مبتغانا و وجودنا غاية وهذه .وقت أقرب
  
 التضحية -٢
 دقيقاً، حتليالً وُيحلّل ،كامل فصل له صخيصَّ أن يستحق املوضوع هذا

 :والتفكر للتأمل فحسب أبعاده بعض إىل نظركم ألفت أن أريد هنا أنين إالّ
 التضحية يضعون ال فالذين املبلّغ، خصائص أهم من أيضاً التضحية إن
 رجال من يكونوا لن -ذلك عن يعجزون أو- البداية منذ أعينهم نصب
 .الصورة هبذه دعوة رجل يكن مل من إخفاق عن للكالم داعي وال .الدعوة
 بل -تطلب إذا- بالنفس أو -طُلب إن- باملال للتضحية املستعدون بينما

 هبا يتغىن اليت األمور آخر إىل والشهرة واملنصب واملقام واألهل باألوالد حىت
 األمور هبذه للتضحية املستعدون هؤالء حياهتم، مبتغى وجيعلوهنا اآلخرون
 .ومقّدر حمقق أمر وهذا الذرى، يف دعوهتم عرش سينصب
 التضحية روح أفهم مكة، يف دعوته  الكرمي الرسول أرسى فعندما
 :فمثالً .نصروه ممن له األقربني مث بنفسه بدءاً النفوس، يف فعالً وغرزها
 الدنيا سلطان املرسلني، سيد زوجة عنها اهللا رضي الكربى خدجية سيدتنا

 أن دون املقدسة الدعوة هذه سبيل يف عندها ما كل بذلت قد واآلخرة،
 اليت والوالئم الضيافة مصاريف مجيع فتحملت ،الطلب يف اآلخرين ُتحرج
 العزيزة الكرمية السيدة هذه توفيت وعندما .مكة مشركي لدعوة تقام كانت
 !.كفنها مثن حىت لنفسها ُتبق مل املوسرة
 إمكانات من ميلك ملا فائقة تضحية من يبذل اهللا إىل داع كل إن ،نعم



 

  ١٦٤

 بأفضل وإنسانيته وحريته وفكره بدينه حييا ولكي ذلك على وعالوة مادية،
 آخر بعٌد وهذا .يهاجر أي فيها، نشأ اليت بيئته يترك هبا، وليعيش ميكن ما

 كل وهاجر ، وعلي وعثمان وعمر بكر أبو سيدنا هاجر فقد ؛للتضحية
 مجيعاً هاجروا .سلمنيامل من ورجل وامرأة وشيخ وشاب وفقري غين

 شيئاً يأخذوا ومل وجباريها، مكة ةَملَلظَ وأمواهلم آبائهم موطن وتركوا
 هذه كل جتشموا عندما جرونفاملها .الطريق يف الرمق يسّد ما إالّ معهم

 أهل استقبلهم هبا، لتمثلوا هبا آمنوا اليت دعوهتم تبليغ سبيل يف اتالتضحي
 من آخر نوع وهذا .صدورهم إىل وهموضّم بالترحاب األنصار، :املدينة

 )١(.خصاصة هبم كان ولو أنفسهم على آثروهم ألهنم ذلك ؛التضحية
 هذا ينفّذوا أن عليهم احلاضر، الوقت يف أيضاً واإلرشاد التبليغ فرجال
 الذروة يف هم الذين الكرام الصحابة عهد يف متثلت واليت للتضحية املفهوم

 ال خبالفها ألن وذلك نفسها، احلالة ويظهروا احلياة، جماالت كل يف
  .املقدمة يف ذكرنا كما التوفيق، حيالفهم
  
 الدعاء -٣

 .األخرى أوصافه عن أمهية يقل ال له مالزم وصف املبلّغ لدى الدعاء
 إذ تعاىل، اهللا من إالّ قلبه إىل ونفوذه املخاطب يف كالمه تأثري ينتظر ال فهو
 وتعاىل سبحانه أصابعه من إصبعني بني عباده وقلوب شيء، لكل املالك هو

 ُدَعاُؤكُْم الَ لَْو َربِّي ِبكُْم ؤاَيْعَب َما قُلْ﴿ اإلهلي األمر أما .يشاء كيف يقلبها
 املبلّغ قلب يف فيستقر ،)٧٧:الفرقان(﴾ِلَزاًما َيكُونُ فََسْوَف كَذَّْبُتْم فَقَْد

  .واإلنابة والتضرع الدعاء حمراب على دائماً تدلّه احلساسة كالبوصلة
 مل بينما اخلالص القليب والتضرع بالدعاء كثريون أناس اهتدى لقد نعم،

 فهو املؤمن سالح الدعاء أن فكما لذا .الساحر البليغ الكالم فيهم يؤثر
                                                 

 .١/٣٨١ ،لكاندهلويل؛ حياة الصحابة ١  البيوع،٣البخاري، مناقب األنصار  :انظر )١(



 

 ١٦٥ 

 بالدعاء شيء كل قبل يتوسل الذي للمبلّغ واألخري األول احلصني احلصن
 املنطقي طوره يترك املبلّغ أن هذا يعين وال .يريد عما بالكالم يباشر مث ومن
 العقل من كل مواضع متناهية بدقة يعرف املبلّغ أن يعين بل بالعقل، املتسم
 إكسري ذاته حبد الدعاء أن كيف تكشف أمثلة ولنذكر .والدعاء واملنطق
  :التأثري يف عظيم

 وكان الناس، هلداية مشروعة يلةـوس كل  الكرمي الرسول جّرب
 عمر يهدي أن اهللا دعا فقد .قط الدعاء ترك أنه عنه ورد ماو للدعاء، مالزما

 إالّ هذا وما .باحلسبان ليس يوم يف باهلداية يتشرف بعمر وإذا اخلطاب، بن
   )١(. الرسول دعاء بركة من

 سبحانه اهللا يهدي أن  اهللا رسول  هريرة أبو سأل يوم وذات
 فدعوهتا ركة،مش وهي اإلسالم إىل أمي أدعو كنت" :عنه رواية ففي ..أمه
 ؛أبكي وأنا  اهللا رسول فأتيُت .أكره ما  اهللا رسول يف فأمسعتين يوماً
 فدعوهتا علّي، فتأيب اإلسالم إىل أمي أدعو كنت إين !اهللا رسول يا :قلت
 رسول فقال .هريرة أيب أم يهدي أن اهللا فادع أكره، ما فيك فأمسعتين اليوم
 . اهللا نيب بدعوة مستبشراً خرجُتف ."هريرة أيب أم هِدا اللهم" : اهللا
 أمي فسمعْت -مغلق أي- جماٌف هو فإذا الباب إىل فَِصْرُت جئُت فلما

 ومسعت !هريرة أبا يا !مكاَنك :فقالت قدّمي -صوت أي- َخْشَف
 ففتحِت مخارها عن وَعِجلَْت درعها ولبست فاغتسلْت :قال .املاء خضخضة

 عبدُه حممداً أن وأشهد اهللا إال إله ال أن أشهد !هريرة أبا يا :قالت مث .الباَب
  )٢(."الفرح من أبكي وأنا فأتيته  اهللا رسول إىل فرجْعُت :قال .ورسولُه

  

                                                 
/ ٣،  الكربى البن سعدالطبقات؛ ٤/١٤٨  البن األثري،؛ أسد الغابة٣/٣١،  البن كثري البداية:انظر )١(

٢٨٦. 
 .٤/٢٤١  البن حجر،؛ اإلصابة٤/٣٢٨،  الكربى البن سعدالطبقات :انظر )٢(



 

  ١٦٦

 والواقعية املنطق -٤
 يف أو األحداث تقييمه يف سواء منطقي، إنسان - نفسه الوقت يف- املبلّغ
 مث نوم مداركهم، ومستوى منازهلم ينـزل دائماً فهو ؛خماطبيه تفهيمه
 مطابقة بنسبة عليه يالم ال مقبوالً يكون كالمه إن حيث ،يريد مبا يقنعهم
 جفاف فيه ليكون املبلغ حنث أننا يظنن وال .والواقعية للمنطق وأحواله أقواله

 حدود وضمن منطقية وتصرفاته أطواره تكون أن منه نريد وإمنا املناطقة،
 لألنظار املفت مثاال ودونكم .سابقاً ذكرناه ما على عالوة والواقع، املعقول

  : اهللا رسول من
 الشاب، هذا اسم يذكرون ال والصحابة ، اهللا رسول إىل شاب جاء
  .. جليبيب أنه نعلم وتوحيدها الروايات هذه جبمع قمنا إن ولكن

 ائذن اهللا رسول يا :فقال  النيبَّ أتى قريٍش من فًىت أنَّ" :أمامة أيب فعن
 منه فدنا ،"ادنه" :فقال مه، مه :فقالوا وزجروه عليه القوم فأقبل الزنا، يف يل

 الناس وال" :قال !فداك اهللا جعلين واهللا ال :قال "ألمك؟ أحتبُّه" :فقال قريباً
 جعلين اهللا رسول يا واهللا ال :قال "البنتك؟ أفتحبُّه" :قال "ألمَّهاهتم حيبُّونه
 ال :قال "ألختك؟ أفتحبُّه" :الق "لبناهتم حيبُّونه الناس وال" :قال !فداك اهللا
 :قال "ألخواهتم حيبُّونه الناس وال" :قال !فداك اهللا جعلين اهللا رسول يا واهللا

 الناس وال" :قال !فداك اهللا جعلين اهللا رسول يا واهللا ال :قال "لعمَّتك؟ أحتبُّه"
 اهللا علينج اهللا رسول يا واهللا ال :قال "خلالتك؟ أحتبُّه" :قال "لعمَّاهتم حيبُّونه
 اللهم" :وقال عليه يده فوضع :قال "خلاالهتم حيبُّونه الناس وال" :قال !فداك
 الفىت ذلك بعد يكن فلم :أمامة أبو قال ،"فرجه وحصِّن قلبه وطهِّر ذنبه اغفر
  .املدينة يف الشباب أعف من ُجليبيب فأصبح )١(".شيء إىل يلتفت

 عليه اهللا أفاء فلما .له غزوة يف  اهللا رسول خرج وجيزة مدة وبعد

                                                 
 .٢٥٧-٥/٢٥٦  املسند،أمحد بن حنبل )١(



 

 ١٦٧ 

 :قال .فالنا ونفقد فالنا نفقد :قالوا "أحد؟ من تفقدون هل" :ألصحابه قال
 :قال "ُجليبيباً أفقد لكين :قال .ال :قالوا "أحد؟ من تفقدون هل انظروا"
 .قتلوه مث قتلهم قد سبعة جنب إىل فوجدوه فطلبوه ."القتلى يف فاطلبوه"

 النيب فأتاه .قتلوه مث قتلهم قد سبعة جنب إىل ذا هاهو اهللا رسول يا :فقالوا
 وأنا مين هذا منه، وأنا مين هذا .قتلوه مث سبعة، قتل" :فقال عليه فقام 
 سرير له ما له، وحفر ساعديه على اهللا رسول وضعه مث ،ثالثا أو مرتني "منه
 جليبيب أصبح وهكذا )١(.قربه يف وضعه مث ، اهللا رسول ساعدا إال

 .اآلخر العامل طيور من طائرا والدعاء طقاملن جبناحي
  
 التسامح -٥

 يف أفق وسعة الصدر سعة هو التسامح احلقيقة أنو أطواره، يف مسح املبلّغ
 :مبثال ذلك ولنوضح .قط املداهنة وال الدعوة عن التنازل معىن فيه وليس النظر،

 منها أخرجوه الذين مكة لكفار  األعظم الرسول به نطق الذي الكالم
 ساطع رمز الكالم هذا العذاب، صنوف أذاقوهم أن بعد معه، آمن ومن

 كرمي أٌخ رياًَخ" :فأجابوه "بكم؟ فاعل أين ونتَر ما" : سأل فقد للتسامح،
 َعلَْيكُُم َتثِْريَب الَ﴿ :إلخوته  يوسف قاله ما هلم فقال "كرمي أخ وابن
 سيدنا أظهر ولقد .)٩٢:يوسف(﴾اِحِمَنيالرَّ أَْرَحُم َوُهَو لَكُْم اُهللا َيْغِفُر الَْيْوَم

 ففاق ألعدائه، حىت أظهره  الرسول بينما إخوته على التسامح يوسف
 . يوسف سيدنا كرم كرمه
 
 احلس رهافة -٦

 يؤمله احلق، عن اسـالن ضالل جتاه احلساسية ديدـوش رهيف املبلّغ
 ويظل .الصميم يف شديداً أملاً عليه واعتراضهم تعاىل اهللا أوامر عن إعراضهم

                                                 
 .٣٦٨/ ٩  للهيثميجممع الزوائد؛ ٤٢١-٤/٤٢٠ أمحد بن حنبل، املسند؛ ١٣١  مسلم، فضائل الصحابة)١(



 

  ١٦٨

 بشيء القيام عن عاجزة ونفُسه الدين يف رّدة يرى حينما األمل هلذا طاوياً
 الكرمي والقران .عليهم واحلسرات والقلق االضطراب إالّ له فليس جتاههم،
 كان الذي واالضطراب احلساسية شدة من الناشئة النفسية احلالة يرسم
 َباِخٌع لََعلََّك﴿ :الكرمية اآليةب والدعوة التبليغ سبيل يف  الرسول يعانيه
 النفسية احلالة هذه أن شك وال .)٣:الشعراء(﴾ُمْؤِمِنَني َيكُوُنوا أَالَّ َنفَْسَك
 .له ينبغي بل مبلّغ، كل عليها ينطوي

 مجيع ينكر الذي هو واملرتد احلق، الدين عن االرتداد تعىن والردة
 هبم ويستهني املسلمني رحيقّ جهة من وهو قبلُ، من هبا آمن اليت املقدسات
 لذا وقت، كل يهينهم أن ميكنه واحدة مرة املسلمني يهن فمن وبعقيدهتم،

 أسساً وضعوا الفقه علماء أن بيد .احلياة يف له حق ال املرتد أن البعض يرى
 إىل وُيسعى بسببها أرتّد اليت املسألة أوالً يفّهم املرتد إن :فقالوا حكم، لكل
 ومل إلقناعه الوسائل مجيع انتفت وإذا .املسألة تلك تفرعات جبميع إقناعه
 اجملتمع جسم يف خبيثاً ورماً غدا اإلنسان هذا أن تبني الصواب إىل يرجع

 مكتوف يقف أن ميكنه ال املؤمن ألن ذلك )١(.ذلك وفق فيعامل .اإلسالمي
 يسمح ال اإلسالم يف الرّدة مفهوم ألن .ما شخص ارتداد أمام األيدي
 حسب وذلك باحلادثة مسع ما إذا شديداً أملاً يتأمل مؤمن كل إن بل .بذلك

 فيفوق املبلّغ واضطراب أمل أما األمر، يف حساسيته وشدة مشاعره مستوى
 .وجوده غاية هي الناس هداية أن جيداً يعلم ألنه واضطراب، أمل كل

 يف الدين قواعد تقييمه لدى حادثة، يف الوليد بن خالد سيدنا استعجل
 قائالً اهللا ودعا شديداً أملاً تأمل  اهللا رسول اخلرب بلغ وعندما الرّدة، مسألة

 )٢(."خالد صنع مما إليك أبرأ إين اللّهم"
 أصحابه إىل  الرسول لدى الشديدة احلساسية هذه انعكست وقد

                                                 
 ؛ بدائع الصنائع١٠/٩٨،  للسرخسياملبسوط ؛٢٥امة س؛ مسلم، الق٦البخاري، الديات  :انظر )١(

 .٧/١٣٤ للكاساين،
 .٤/٧٢ ، البن هشام؛ السرية٥٨البخاري، املغازي  )٢(



 

 ١٦٩ 

 عما فسأله اليمامة، من رجلٌ اخلطاب بن عمر على قدم :فمثالً الكرام،
 فما :قال .إسالمه بعد كفر رجالً أن إالّ ليس :فأخربه .جاد أمر من حدث
 اهللا رسول فعل كما عميقة حسرة عمر فتحّسر .عنقه ضربنا :قال به؟ فعلتم
، رغيفا، يوم كلّ طعمتموهأو ،- ثالثاً– حبستموه أفال" :قال مث 

 حضر،أَ مل ينإ اللّهّم :عمر قال مثّ ؟اهللا أَْمَر وُيراِجع يتوُب هلعلّ واستتبتموه
 )١(."ينبلغ إذ رضأَ ومل ر،آُم ومل

  
 الروحي العامل عمق -٧

 على ينعكس قوله ألن ذلك أيضاً، عميق روحي عامل صاحب املبلّغ
 املوىل قّربه العزيز املوىل إىل اقترب فكلما الروحي، عامله عمق بنسبة اآلخرين

 يبطش اليت ويده ،هبا يسمع اليت وأذنه ،هبا يبصر اليت بصره يكون حىت إليه
 حركاته أن مبعىن .له ونأمة حركة كل أساس وتعاىل سبحانه اهللا فيكون ا،هب

 مل ما اهللا علّمه َعِلم مبا عمل فكلما .سبحانه اهللا تأييد ظل يف جتري كلها
 على املستعصية املعضالت ألصعب الًحالّ يغدو حىت .خطاه وسدد يعلم

 ويصبح .يهاعل الستمراره اجملتمع يف فيتميز .ويسر سهولة وبكل اآلخرين
 من مقدسة فيوضات ترده هذا، شأنه كان ومن .املستقيم الصراط عن ممثالً
 تلك من املتولد املغناطيسي للمجال قوية جباذبة إرشاده فيدمي سبحانه، اهللا

 مئات بل األلوف إليه يتفيأ إهلي ظل كأنه حميطه يصبح حىت الفيوضات،
 من نابعة العظام املرشدين لدى القوية فاجلاذبية وهكذا الناس، من األلوف

 اليقني على احلالة هذه بلغ الذي املرشد حصل قد إذ الداخلي، العمق هذا
 الكمال بلوغ إالّ اليقني بلوغ وما .لليقني الساحرة القوة زمام وامتلك التام
 )٢(."إميان كله اليقني" : الرسول يقول حيث اإلميان، يف

                                                 
 .٥٨، األقضية  لإلمام مالكاملوطأ )١(
 .١ البخاري، اإلميان )٢(



 

  ١٧٠

 وإشعاع بالتفكر، ذهنه وإعمار ،بالرباهني املؤمن جتهيزعقل يعين واليقني
 مرآة إىل القلب وحتول والطاعة، بالعبادة النفس وذوبان باإلهلام، األفكار
 .واملشاهدة املراقبة بدوام تعاىل احلق إىل ناظرة جملوة

 من يرجو وال أحداً، خياف فال بلغه َمن التوحيد، إىل وصول اليقني
 بأن آمن ألنه تعاىل، اهللا من عنده شيء كل إذ وتعاىل، سبحانه اهللا إالّ شيء،
 .تعاىل اهللا من كله والشر اخلري

 املوت يستقبل خياف، ال يفتر، ال اجلانب، هذا من اليقني بلغ فالذي
 سيوصله املوت براق أن يؤمن إذ الدنيا، يغادر وملاّ اآلخرة يف يعيش متبسماً،

 احلديث ويف دائمني، وسرور هبجة يف فهو لذا إليه، يشتاق من مشاهدة إىل
 َسَعِة يف جهراً نوَيضحك قوٌم األعلى املأل أنبأين فيما أّميت خيار« :الشريف
 الّدنيا يف وُبهملق …رهبم عذاب خوف من "ليال" سّراً ويبكون رّبهم رمحِة

  )١(.»ةاآلخر يف وأرواُحهم
 يشاهدون الذين اليقني أهل يبلغ أن مرشد لكل املىن غاية غدا لقد نعم،
 أمنوذج من ننتظره ما هو وهذا .الوحدة فيستشعرون معاً خرةواآل الدنيا
 وال دنيا، إهنا حيث من الدنيا إىل ميل أدين ميلك ال والذي ونترقبه، املرشد
 املتخلقون املرشدون هم هؤالء فأمثال اإلرشاد، وظيفة لوال فيها بالبقاء يفكر

 .النمط هذا على يكون أن مرشد كل وعلى .احملمدية باألخالق
 الرومي، الدين جلالل املثنوي شرح الذي املولوي طاهر السيد ذكري
 األقالم أرباب من والشيخ الزنـزانة، يف عاطف الشيخ مع كنت :يقول

 اليت حملاكمته األخرية للجلسة قويا دفاعا أعّد وقد .عصره لثقافة واستيعاٍب
 دفاعه مزق الفجر لصالة أدائه بعد عاطف الشيخ ولكن .غد صباح ستعقد
 مزقت ِلَم ؟حدث الذي ما سألته .املهمالت سلة يف ورماه أمس كتبه الذي
 :باآليت أجابين ؟الدفاع

                                                 
 .١/٤٧٨،  للبيهقي؛ شعب اإلميان٣/١٧  للحاكم النيسابوري،املستدرك )١(



 

 ١٧١ 

 ومنهمكاً جالساً تكن ؛ الكونني سيد برؤية الليلة هذه سعدُت لقد
 اجمليء تريد أال التهالك؟ هذا ما عاطف يا :قائالً خاطبينف ،الدفاع بكتابة
 قد لقائه وقت أن يعين وهذا اهللا؟ رسول يا أريد ال وكيف :قلت إلينا؟
  للدفاع؟ داع من فهل .حان

 متبسماً احلكم قرار فاستقبل باإلعدام، احملكمة عليه حكمت وهكذا
 . اهللا رسول مع اللقاء سيحقق احلكم هذا ألن ؛عميق بالغ وباطمئنان
 االطمئنان يف يغرق ال وكيف !الرباق؟ هذا مثل يركب من يفرح ال وكيف

 كل يف اهللا ىَضِر وراقب باستقامة، الطريق هذا يف سار نم والسكينة
 خطوة كل يف إليه ورسوله اهللا توّجه إىل بتوفيقه وآمن منازله، من منـزل
 .قط ُيغلب ال ولكن وُيعدم ُيقتل قد الرجل هذا مثل نعم .خيطوها
 صفاء على حفاظه هو النتيجة يف التوفيق إىل املبلّغ يوصل الذي إن نعم
 وحده رضاه لكسب وسعى هللا نفسه نذر الذي ألن .الدوام على تهاورق الروح
 فقََد فماذا .اآلخرة يف فغداً اليوم يكن مل إن ،قطعاً ومطلبه مراده سيبلغ سبحانه

 .ملكه كلها الدنيا كانت لو حىت جيده، مل َمن كسب وماذا اهللا وَجَد من
 أعمال من بعده مبا هنتم وِلَم حي؟ سليم بقلب اهللا لقاء كله األمر أليس
 قلوبنا حيفظ أن القدير تعاىل اهللا نسأل عنها؟ غىن يف حنن وقضايا فارغة
 وسعت رمحته بأن آمنا ...ربنا فهو وعال، جل لقائه يوم إىل وصفائها برقتها
 .ورمحته رضاه غري نسأل فال .غضبه وسبقت شيء كل

  
 واالشتياق الشوق -٨

 شوقه التبليغ ويكون والشوق، بالعشق مفعم جو يف وظيفته يؤدي املبلّغ
 أن غري .فيه الشعور هذا ينّبه أن ويلزم .عوضاً عنهما يبتغي ال وعشقه،
 حتققه وكذا جداً، عسري بل مبكان، السهولة من ليس الشعور هذا إيقاظ
 بدء يف أصحابه يف الشعور هذا  الرسول بىن أن فلوال .كثرياً يطول



 

  ١٧٢

 دائرة ضمن الرسالة كانت ملا احلقيقة،و للحق عشاقاً جيعلهم مل ولو الدعوة،
 .الواسعة بأبعادها تتحقق األسباب
 عليه اإلسالم فيعرض الروم قائد يقابل الوليد بن خالد سيدنا فهذا

 يكن مل إن هذا حيوضَّ َمب ُترى .السيوف تتكلم مث الًأّو التبليغ نرىف )١(.أوالً
 .شيء كل يفوق التبليغ شوق

 الصحابة على للتبليغ العظيم والعشق شوقال هذا تأثري استحوذ فلقد
 األرض جاء٠أر يف منتشرين أوطاهنم فهجروا عليهم اهللا رضوان الكرام
  .التبليغ ألجل

 مدة قضى أن وبعد مكة، إىل ذِخأُو ُخَبيب رِسأُ:منها واحدة ولنذكر
 ألنه مكّدراً حزيناً فكان لإلعدام، عظيم مشهد أمام خذأُ السجن يف طويلة

 وظيفة من  الكرمي الرسول أودعهم ما لتبليغ ساحنة فرصةال جيد مل
 جيول فكان .اللسان ومعقد اليدين مكّبل اإلعدام إىل يساق واآلن اإلرشاد،
 ولكن الدين، من شيئاً يبلّغه عمن باحثاً توقف دون حوله من إىل ببصره
 يف الصحابة من سيكون من فيهم أن رغم أحداً، جيد ال حيث جدوى دون
 إن :هلم وقال ..بصريهتم بعُد ُتفتح مل اليوم لذلك بالنسبة ولكن .بلاملستق
 فركع .فاركع دونك :قالوا .فافعلوا ركعتني أركع حىت تدعوين أن رأيتم

 تظنوا أن لوال واهللا أَما« :فقال القوم على أقبل مث .وأحَسنهما أمتّهما ركعتني
 على رفعوه مث )٢(.»الصالة من الستكثرت القتل من جزعا طولُت إمنا أين

 بيد احلربة، حنوه فصوبت األخري للوداع األوان آن واآلن ..اإلعدام خشبة
 يبحث كان فما يبلّغه، من جيد علّه حوله َمن إىل أيضاً ببصره جيول ُخَبيباً أن

 يف ولو األبدية حياته لينقذ أحداً جيد أن يريد كان بل املوت، من ينقذه عمن
 لتبليغ العشاق أولئك نظر يف املوت أخيب ما هللا فيا ..األخرية اللحظات هذه

                                                 
 .٧/١٣،  البن كثري البداية:انظر )١(
 .٤/٦٥ بن كثري،ال البداية :ظران )٢(



 

 ١٧٣ 

 اللحظة هذه ويف ..ذلك يستطيعون فال أمرهم على يغلبون عندما اهللا دعوة
 وظاهر قريش، مشركي كبار أحد سأله إذ حسبان، بغري فرصته سنحت
 يكون ما وبقدر باحلكمة، مثقال جوابه سيكون ما بقدر مهماً ليس السؤال
 نار إلضرام سبباً تكون فكر من شرارة ورّب رشاد،اإل وظيفة ألداء فرصة
 اآلن حممداً أن أحتب" :هو والسؤال .املستقبل يف الكثريين قلوب يف اإلميان
  "أهلك؟ يف نكأو عنقه نضرب مكانك عندنا
 ذلك "خبيب" ُيسأل فكيف مسلم، عنه ُيسأل ال السؤال هذا أن شك ال

 ؛السؤال عقب للتبليغ فرصة اغتنام يترقب كان أنه بيد .اجلليل الصحايب
 يسعه فال املمض والكدر الغامر السرور بني وجدانه جيشان طفح فلقد
 عليه كان بل صالّها، اليت كصالته قصريا ولو شيئاً ليقول سعى لذا شيء،

 وتبقى إليها صاغياً صامتاً التاريخ يظل واحدة، مجلة يف كلها احلياة ُيقحم أن
 يف اآلن حممداً أن أحب ما واهللا« :قال ؛كان وهكذا ..هبا ترن الزمان أذن

 من له فيا )١(.»أهلي يف جالس وإين تؤذيه شوكة تصيبه فيه هو الذي مكانه
 .الطاهر الروح أيها به فاسُم وفاء،

 لعدم ضيق من به يشعر كان ما ُخَبيب عن ذهب الكالم هذا قال أن وبعد
 الوداع سالم إالّ له يبق ملو .كالريش باخلفة يشعر فغدا .التبليغ بواجب إيفائه

 مكة من السالم يبلغ أن أميكن قط يفكر ومل ..اجلنة إىل السري مث  للرسول
 نطق ما آخر كان.عظيم نيب إىل بسالمه يبعث أنه يعلم ألنه ال؟ أم املدينة إىل
 جالساً الرسول وكان ."اهللا رسول يا عليك السالم" اإلعدام خشبة على به
  )٢(.»ُخَبيب يا السالم وعليكم« :وقال قام به وإذا ،نةاملدي يف أصحابه مع

 التبليغ عشق يف ُخَبيب بلغه ما غلُْبَي أن عليه دعوة صاحب كل ،نعم
 أن ميكنه و !قف :املخالف التاريخ لسري يقول أن ميكنه كي .إليه والشوق

                                                 
 .٤/٦٥ بن كثري،الالبداية  )١(
 .٦٩، ٤/٦٦ ،بن كثريالالبداية  )٢(



 

  ١٧٤

 الصحيح، جمراه إىل الزمن ويعيد املضادة أو املخالفة الزمن تيارات يتجاوز
  .األرض يف اهللا خليفة وظيفة حقيقة مؤدياً كونلي

  
 الروح ورقة القلب صفاء -٩

 ورقة القلب صفاء منتهى يف يكون أن دعوته تبليغ أثناء يف الداعية على
 خبالفه إذ وسطوعها، دعوته صفاء صافياً قلباً حيمل أن عليه أي الروح،
 فيزول .لروحيا عامله كدورة بنسبة كَِدرةً سبحانه احلق مع عالقته تكون
 :باآليت هذا عن نعّبر أن وميكننا .كالمه تأثري
 وطاملا .وتعاىل سبحانه اهللا رضوان غري تبليغه لدى شيئاً املبلغ يرجو ال
 ومهّة  الكرمي الرسول بروحانية ويستشعر معه، اهللا فسيجد طوره هذا

 البذرة من ُتنتظر كانت لئن إذ أحد، فيه يشك ال ما وهذا .له ظهرياً العظماء
 اهللا قوة إىل إالّ يركن أالّ فالبد بذرة ألف إىل تتحول أن التراب يف تلقى اليت
 احلقيقة أنو .املبني اخلسران إالّ ليس أخرى أبواب من الرجاء إذ .وعال جل
 شريك فال ذاته يف سبحانه له شريك ال كما إذ هذا، يقتضي للتوحيد فهمنا
 يؤيت امللك مالك فهو هو، إالّ والضاللة اهلداية خيلق فال .أيضاً أفعاله يف له

 .يشاء من ويذل يشاء من ويعّز يشاء ممن امللك وينـزع يشاء من امللك
 صفاء من الذروة هذه لبلوغ نفسه اإلنسان جماهدة يف السري إن نعم،
 حظ أيضاً الذروة يف اهلدف بلوغ ولكن وعسري، شاق الروح ورقة القلب
 .كربى وسعادة عظيم

 على حفاظاً القضاء وظيفة يرفض إنه النعمان، حنيفة أىب إىل انظروا
 ال ولكن الظلمة، سياط حتت تعذيب أميا وُيعذّب روحه، ورقة قلبه صفاء
  )١(.لروحه وِشباكاً فخاً عّده ما يقبل

                                                 
لخطيب  ل؛ تاريخ بغداد٥/٤٠٧ ،بن خلكانالعيان ؛ وفيات األ١/١٦٨ ،لذهيبلتذكرة احلفاظ : انظر )١(

 .٣٢٨، ١٣/٣٢٦ ،البغدادي



 

 ١٧٥ 

 هذا مبثل يكلّف لئال جهده قصارى بذل قد الشافعي اإلمام وكذا
 ما كل رافضاً الناس، كسائر الكفاف عيش يعيش بأن رضي بل )١(.األمر
 ذلك ففّضل الدولة، قبل من قوية ضغوط حتت ومنصب مقام من به كلّف
 أالّ وحاول موضعه يعرف أالّ وآثر للدولة، وظيفة يقبل أن على العيش
 .النعمان حنيفة أبو إليه تعرض ما إىل يتعرض

 ذهن من ُيمسح ولن مل القرآن سبيل يف حنبل بن أمحد اإلمام وجهاد
 )٢(.عمره طوال هذا كالمه على وأصّر "خملوق غري نآالقر" قال إذ .التاريخ
 .قطعاً يأباه كان ولكن بالتعريض ذلك يتجاوز أن بسهولة ميكنه وكان
 أمحد إىل مصر من بكتاب الشافعي بعثين :قال الربيع عن هقييالب روى"و
 :فقال .الكتاب إليه فدفعت الفجر صالة من انفتل وقد فأتيته حنبل بن
 وما اهللا عبد أبا يا :فقلت .عيناه فدمعت فقرأه فأخذه .ال :فقلت رأته؟أق

 اهللا عبد  أيبإىل اكتب فقال املنام يف  اهللا رسول رأى أنه يذكر :فقال فيه؟
 القول إىل وُتدعى سُتمتحن إنك :له وقل مين السالم واقرأ حنبل بن أمحد
 :الربيع قال .القيامة يوم إىل اًملََع لك اهللا ويرفع :جتبهم فال القرآن خبلق
 رجعت فلما .فأعطانيه جلده يلي الذي قميصه فخلع البشارة حالوة فقلت
 وأعطينيه باملاء بلّه ولكن فيه أفجعك لست إين :فقال .أخربته الشافعي إىل
  )٣(."به أتربك حىت

                                                 
 .٣٨١، ٣٨٠ ،عبد الغين الدقرلفعي ؛ اإلمام الشا٧٧/٨٤ ،بن حجرال طوالع التأسيس :انظر )١(
 .٩/٢٠٦  األولياء أليب نعيم،؛ حلية٢٤٠، ١١/٢٣٩ ،لذهيبلسري أعالم النبالء : انظر )٢(
 .١٠/٣٣١ ،بن كثريالالبداية  : إىلوانظر؛ ٣/٢٥٠ ،بن عساكرالتاريخ دمشق  )٣(



 

  ١٧٦

  

 النتيجة
 على اإلسالم يف التبليغ أصول حول ذكرناه ما خبالصة الكتاب خنتم
 :اطنق صورة

 سبحانه اهللا بعث فقد املسلم، وظائف من وظيفة أقدس واإلرشاد التبليغ - ١
 .الوظيفة هبذه والرسل األنبياء وهم األخيار َنْياملصطفَ

 يف فإنه االعتيادية، الظروف يف كفاية فرض التبليغ أن من الرغم على - ٢
 الفرائض، أفرض موقع أخذ قد املهملة املسائل من لكونه احلاضر يومنا
 .قطعاً إمهاله جيوز فال

 وظيفة ترك قد حيث النفاق، عليه ُيخشى الوظيفة، هلذه الًهِمُم مات َمن - ٣
 .منها ثواباً وأجزل الشخصية الفرائض من أهم جليلة

 السماوية الباليا جتاه اهللا ذمة يف التبليغ فيه يؤّدى الذي اجملتمع - ٤
 بضعة ملقدسةا الوظيفة هذه يؤدون الذين كان لو حىت واألرضية،
 تؤّدى ال قوماً اهللا يهلك قد أي أيضاً، النتيجة تنقلب وخبالفه .أشخاص

 .ببعيد نام أقوام هالك وما .اجلليلة لوظيفةا هذه فيهم
 إذ والدول، واألمم األفراد منهج ضمن املقدسة الوظيفة هذه تؤّدى - ٥

 فيه ليس عامل يف نظام ال فكما .العامل نظام يف أساس عنصر املسلم
 .مسلم فيها يوجد اليت املواضع يف فوضى وال إرهاب ال كذلك مسلم،
 .األداء حق وأدائها بوظيفته املسلم بقيام منوط وهذا

 هذه وعزل .اإلميان شعار املنكر، عن والنهي باملعروف باألمر القيام - ٦
 املؤمنني الكرمي القران عّد فقد .إطالقاً وارد غري اإلميان عن الوظيفة
 .الوالية هذه يدمي الذي األساس العمدة إىل مشرياً بعض، ياءأول بعضهم



 

 ١٧٧ 

 ويأمرون املعروف ينكرون فهم ؛بعض أولياء بعضهم ليس املنافقون بينما
 .باملنكر

 هبّمة مرتبط اإلهلي احلفظ هذا أن بيد .دينه حبفظ سبحانه اهللا تعهد لقد - ٧
 واإلشارة .الدين لنصرة منهم قسم وتولّي مجيعاً واملؤمنات املؤمنني
 .حبقها التبليغ وظيفة أداؤهم النصرة هلذه الواضحة

 الواحد فك ميكن ال واحدة، حلقيقة ثالثة وجوه والتبليغ والعمل العلم - ٨
 .حياته والعمل للتبليغ أساس شرط فالعلم اآلخر، عن

 الذي العصر وكذا جيدة، معرفة اإلسالم حقائق املبلّغ يعرف أن ينبغي - ٩
 دهليز يف حياته ميضي فيه يعيش الذي عصره يعرف ال فمن فيه، يعيش
 .بائسة غرية وهذه تفهيمهم، ألجل إليه اآلخرين سحب وحياول

 مع قلبه ينسق مل فمن ؛الكرمي القرآن وفق املبلّغ قلب معايري تنظّم -١٠
 .ممكن فغري حقائقه إفهام أما ،اإلسالم باسم يتكلم أن يصعب القران

 إىل الوصول إذ مشروعة، تكون أن البد املبلّغ يتبعها اليت الطريقة -١١
 رسول طريق هو وهذا .مشروع طريق باتباع إالّ ليس مشروع هدف
 ألجل وسيلة كل تربر اليت املنظمات تسلكها اليت الطرق وليس . اهللا

 مسلك املبلّغون يسلك أن احلاضر الوقت يف فيلزم .الغاية إىل البلوغ
 جزء كل يف مشروعة تكون أن إالّ سبل إىل يلجون فال الكرام الصحابة

 .اآلفاق يف وينشرونه الدين ينصرون الذين هم وهؤالء .جزئياهتا من
 .كثرياً املؤمن يتجنبه الذي النفاق وخالفُه يقول، مبا حييا املبلّغ -١٢

 يلتهب احملتضر، هشيمك فهو وإالّ حياته، يف أوالً كستنع املبلغ فكلمات
 .بسرعة وينطفئ خيبو مث
 .األصالء النجباء طور وهو للذات وإنكاره تواضعه على حيافظ املبلّغ -١٣

 تصرف املبلغ يتصرف لذا بذاهتا؟ والنجابة األصالة هو اإلميان أليس



 

  ١٧٨

 له، وَملَكة سجية األخالق هذه جيعل حىت صادق مؤمن كأي األصيل
 . الرسول أخالق وهي

 االرستقراطية بالطبقة يسمى ما أو الدولة أركان مع له صلة ال املبلّغ -١٤
 حفاظاً هذا يف احلساسية شديد فهو .واإلرشاد التبليغ وظيفة عدا فيما
 .وكرامته عزته على

 يعظّم لذا لدعوته، توقريه عن تعبري وهو تبليغه، يف مصّراً يكون املبلّغ -١٥
 .يقول فيما كاذباً يكون وإالّ املسائل، من اهللا عظّمه ما
 فليس بصرية، على دائماً ويتصرف الفطرة اننيقو يعارض ال املبلّغ -١٦

 بل وامليل، الضعف نواحي من اإلنسان يف عما التغاضي قط صواباً
 .وأفضل أمجل هو ما إىل النواحي هذه جمرى تغيري األوجب

 .الطريق أوائل يف الرضى إبداء وعليه يتبدل، ال ،املبلّغ قََدُر املعاناة -١٧
 بوسائل التشبث قطعاً ذهنه يف يرد ال ة،والشفق الرمحة رجل املبلّغ -١٨

 .احلق إلحقاق والقوة البطش
 احلواريني، بصفات يتصف أن فعليه املبلّغ، خصائص أهم من التضيحة -١٩

 احلياة يترك ال احلواريني، صفة على أظفاره نعومة ذمن يكن مل من بل
 .شيء كل قبل التضيحة يقتضي وهذا .اجليد املبلّغ صفة على

 .اإلخالص أساس هو الذي بالدعاء متكامل إنسان غاملبلّ -٢٠
 عمله مبقدار األعمال يف يوفَّق أيضاً، وواقعي منطقي إنسان املبلّغ -٢١

 .املنطق بأسس
 يرى حينما فؤاده يتمزق الناس، إميان جتاه احلساسية شديد املبلّغ -٢٢

 .واالرتداد الكفر حوادث
 مل إن يوفق أن ميكن فال .والعشق الشوق ضمن وظيفته ؤديي املبلّغ -٢٣

 .به متيماً للتبليغ عاشقاً يكن



 

 ١٧٩ 

 وهذا املبلّغ، عن تنفك ال صفة الروحي، عامله عمق أي العميق، اإلميان -٢٤
 .كلها بالفضائل ُجّهز فقد اليقني بلغ ومن اليقني، بلوغه يعين

 حاًورو ،معاىفً سليماً قلباً حيمل أن عليه بوظيفته، املبلّغ قيام أثناء يف -٢٥
 أن بد ال عمله يف له ظهرياً  والرسول اهللا يرى ولكي نقية، رقيقة
 بصفاء إالّ يتحقق ال وهذا .األقل يف دعوته كصفاء صافية حياته تكون
  .العيش
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 ١٧................................................. التبليغ غاية وجودنا-١
 ٢٤........................................ احلاجة إىل التبليغ ومكتسباته-٢
 ٣٥.................................................... التبليغ أمثن هدية-٣
 ٣٩............................................ التبليغ يتطلب االستمرار-٤
 ٤٥................ جوانب التبليغ املتوجهة إىل احلق سبحانه وإىل اخلَلق-٥
 ٥١................................... التبليغ والعالقة بني الفرد واجملتمع-٦
 ٦١..................................... اإلرشاد وموقف املؤمن واملنافق-٧
 ٧٠....................... اإلرشاد واهلالك من خالل احلوادث التارخيية-٨

 ٧١................................................. سيدنا نوح -أ
 ٧٢.............................................. سيدنا صاحل -بـ
 ٧٤............................................. سيدنا لوط -جـ
 ٧٥......................................................... وآخرون-د
 ٧٩............................... التبليغ واإلرشاد مقياساً لنصرة الدين-٩



 

 ١٨١ 

 الفصل الثاين

 أصول وقواعد يف التبليغ

 ٨٧.......................................... العالقة بني العلم واإلرشاد-١
 ٩٤............................ احلقائق اإلسالمية ومعرفة الواقع املعاصر-٢
 ٩٦................................................ عالقة القرآن بالقلب-٣
 ٩٨......................................... استعمال الوسائل املشروعة-٤
 ٩٩...................................................... األجرة وطلبها-٥
 ١٠٥.................................تفاهم معرفة املخاطب وأسلوب ال-٦

 ١٠٥................................................ معرفة املخاطب-أ
 ١٠٧...................................... احلذر من النقاش واملراء-بـ
 ١٠٨........................................ االخنالع من األنانية-ـج
 ١٠٨................................ معرفة البناء الفكري للمخاطب-د

 ١١١.......................................... معرفة ثقافة العصر-هـ
 ١١٣.................................................... املرشد مِرن-و
 ١١٥......................................... النظر من زاوية العصر-ز

 ١١٧.................................. النـزول مبنازل املخاطب-حـ
 ١٢١......................... العمل- التبليغ - نظرة إىل عالقة اإلميان -٧

 ١٢١................................................... التبليغ واحلياة-أ
 ١٢٣.............................)كمحور للحياة(ار  التبليغ واملعي-بـ
 ١٢٦.............................................. التبليغ واملعاناة-جـ
 ١٢٧................................................. التبليغ والنفاق-د

 ١٢٩........................................ التبليغ واالرتباط باهللا-هـ
 ١٣٤................................................. التبليغ والدعاء-و



 

  ١٨٢

 ١٤٠................................................ الصفاء واإلخالص-٨
 ١٤٤...................... موازين يف العالقات برجال الدولة واألغنياء-٩
 ١٤٦.......................................................... املثابرة-١٠
 ١٤٨...................فطرة اقتضاء البصرية، وعدم مصادمة قوانني ال-١١

 
 الفصل الثالث

 صورة قلمية لروح املبلّغ

 ١٥٨............................................................ الشفقة-١
 ١٦٣.......................................................... التضحية-٢
 ١٦٤............................................................ الدعاء-٣
 ١٦٦................................................... املنطق والواقعية-٤
 ١٦٧.......................................................... التسامح-٥
 ١٦٧...................................................... رهافة احلس-٦
 ١٦٩............................................... عمق العامل الروحي-٧
 ١٧١................................................اق الشوق واالشتي-٨
 ١٧٤......................................... صفاء القلب ورقة الروح-٩
 ١٧٦........................................................................النتيجة
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  ولنگيخ فتح اهللا املترَجم للعربية من الفكر املوسوعي لفضيلة الش

  )جملدان ( مفخرة اإلنسانيةالنور اخلالد حممد  .١

  ) أجزاء٧(سلسلة النور اخلالد  .٢
 القدر يف ضوء الكتاب والسنة .٣

 رةأسئلة العصر احمليِّ .٤

 سالمقيقته يف اإلروح اجلهاد وح .٥

 رشاد يف الفكر واحلياةطرق اإل .٦

 أضواء قرآنية يف مساء الوجدان .٧

 قو أضواء على الطريأاملوازين  .٨

 ترانيم روح وأشجان قلب .٩

 وحنن نقيم صرح الروح .١٠

 حقيقة اخللق ونظرية التطور .١١

 التالل الزمردية حنو حياة القلب والروح .١٢
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